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I n l e i d i n g

1 | Voor de voetnoten in deze brochure verwijzen wij u naar pagina 36

“Zonder bèta’s hebben we geen toekomst”, luidde een kop van een opiniestuk in NRC-Handelsblad1. In
Nederland studeert 16% van de studenten af in een bètarichting, in de rest van Europa is dat 26% procent.
Volgens Peter de Wit, directeur bij Shell Nederland, is een van de oorzaken van dit relatief lage percentage
dat het onderwijs in de bètavakken de leerlingen te weinig boeit. Het blijkt dat kinderen van 13, 14 jaar nog
wel geïnteresseerd zijn in de bètavakken, maar dat de interesse daarna snel wegebt. Het is daarom volgens
De Wit nodig de bètavakken voor jonge leerlingen aansprekend te maken. Dat kan door het scheppen van
inspirerende leeromgevingen.
Inmiddels hebben veel scholen daartoe het initiatief genomen. Bijvoorbeeld de scholen die deelnemen aan
het Universum Programma2. Scholen worden ook geïnspireerd door de vakvernieuwingscommissies en door
de introductie van het nieuwe bètavak Natuur, Leven en Technologie (NLT). Een ander initiatief is het Jet-
Netproject waarin scholen en bedrijven samenwerken om leerlingen te laten kennismaken met techniek in
bedrijven3. Het Platform Bètatechniek coördineert en ondersteunt deze projecten4.

In deze brochure staat de vraag centraal hoe de belangstelling van leerlingen voor de exacte vakken kan
worden bevorderd. Hoe slagen scholen er in het onderwijs te vernieuwen? De ervaring leert opnieuw dat
innovatie een proces is en geen gebeurtenis. Een nieuw idee is essentieel, maar het vraagt tijd en een niet
aflatende inzet om een vernieuwing te verwezenlijken.
De brochure geeft een antwoord op drie vragen:
1. Hoe start je een onderwijsinnovatie? (hoofdstuk 2)
2. Hoe realiseer je een onderwijsinnovatie? (hoofdstuk 3)
3. Hoe kan een kennisgemeenschap een onderwijsinnovatie effectief ondersteunen? (hoofdstuk 4)

De hoofdstukken 2 en 3 worden afgesloten met een paragraaf algemene gevolgtrekkingen voor de initiatie
en uitvoering van innovaties in het onderwijs (2.3 en 3.3). In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe een kennis-
gemeenschap het proces van innovatie in het onderwijs kan ondersteunen.

Voor de beantwoording van deze vragen hebben we zowel gebruik gemaakt van informatie die aanwezig is
op het gebied van innovatie als van de specifieke ervaringen van scholen die hun bètatechnisch onderwijs
vernieuwen. Wat betreft de kennis op het gebied van innovatie richten we ons in het bijzonder op de werk-
zame innovatiefactoren. Wat betreft praktijkervaring wordt regelmatig verwezen naar scholen, docenten en
leerlingen die werken binnen het technasium5.

De kennis over de ontwikkeling van het technasium is opgedaan in een kennisgemeenschap die tijdens het
schooljaar 2006-2007 is opgezet. In deze kennisgemeenschap werden ervaringen van docenten gekoppeld
aan beschikbare kennis . Ten behoeve van deze publicatie zijn ook een viertal technasia bezocht. Er vonden
interviews plaats met docenten, leerlingen en een representant van het bedrijfsleven (zie bijlage 1).
De kern van het technasium is het nieuwe vakgebied Onderzoeken & Ontwerpen (O&O). Ontwerp- en
onderzoeksopdrachten uit het bedrijfsleven vormen de basis voor schoolprojecten waaraan groepjes van
leerlingen gedurende zes tot zeven weken werken. Het vak strekt zich uit over alle schooljaren van
havo/vwo en wordt afgesloten met een schoolexamen.

De uitgave van de brochure is tot stand gekomen met een projectsubsidie van Platform Bétatechniek (Den
Haag). De uitvoering van de Kennisgemeenschap Technasium, waarbinnen de gegevens zijn verzameld, is
mogelijk gemaakt met een projectsubsidie van Sectorbestuur Onderwijsmarkt (SBO, te Den Haag).
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Innovatie in het voortgezet onderwijs1

1.1 INNOVATIE IN HET ONDERWIJS

Innovatie of vernieuwing is in het onderwijs, vooral
bij docenten, geen populair begrip. Het wordt geas-
socieerd met druk van bovenaf, vaagheid, veel werk
en weinig resultaat, kwaliteitsverlies, optuigen van
het management, degradatie van de docent.
Hoe komt het dat vernieuwing in het onderwijs
zo’n negatieve lading heeft? Dat komt in hoge
mate doordat vernieuwing in het onderwijs de
afgelopen decennia van bovenaf werd geënta-
meerd (structuurwijzigingen en fusies). De vernieu-
wingen werden niet als noodzakelijk en verstandig
gezien, en ze werden daardoor met onvoldoende
draagvlak uitgevoerd. Ook ontbraken vaak de
noodzakelijke randvoorwaarden.
Scholen hebben ook vernieuwingen doorgevoerd
zonder druk van buitenaf. De systematische bege-
leiding van zorgleerlingen in het voortgezet onder-
wijs kwam bijvoorbeeld voort uit de behoefte om
leerlingen uit een probleemsituatie te halen. Een
ander voorbeeld is dat de computer veel scholen
inspireert om didactische werkvormen te verrijken
door gebruik te maken van de mogelijkheden van
de computer.
Voordat we overgaan op een beschrijving van een
actuele innovatie stellen we eerst vast waar het bij
innovatie om draait. Een korte begripsomschrijving
van de term innovatie is daarbij een goed start-
punt.

De term innovatie 
De term innovatie wordt zowel gebruikt voor de
inhoud als voor het proces van een vernieuwing.
Inhoudelijk is een innovatie te omschrijven als een
idee, een concept, product of handelswijze die als
nieuw wordt ervaren. Het innovatieproces omvat
de acties om te bereiken dat het nieuwe wordt
opgenomen in het handelen. Het innovatieproces
betreft de verandering binnen een organisatie
zoals bijvoorbeeld een school.
In de praktijk omvat de term innovatie zowel de
inhoud als het proces. Waslander6 vat het mooi
samen:“Bij innovatie gaat het om activiteiten die

samen een concept of een idee omvatten, de prak-
tische vertaling daarvan en de daadwerkelijke  uit-
voering.”Wij zien onderwijsinnovatie daarom als
een doordachte onderneming, als een doelgerichte
en planmatige verbetering van het onderwijs.

Een innovatie heeft betrekking op inhouden, orga-
nisatie en attitude. Bij een concrete vernieuwing in
het onderwijs denken we in de regel aan een
inhoudelijke vernieuwing, bijvoorbeeld op het
gebied van ict of nieuwe vakmethoden. Veel veran-
deringen betreffen vooral de organisatie van het
onderwijs, zoals integratie van vakken, competen-
tiegericht leren, werken in niveaugroepen, coöpera-
tief leren en op schoolniveau het werken met ken-
nisgroepen van docenten in plaats van vaksecties.
Dergelijke vernieuwingen zijn ingrijpender omdat
ze niet alleen de groep betreffen maar ook de
school als geheel. Ze raken de wijze van werken.
Dat geldt overigens ook voor ict-gebruik omdat
daarbij om ander onderwijs wordt gevraagd, zowel
inhoudelijk als organisatorisch. Innovaties komen
bijna altijd voort uit een idee of een opvatting over
leren en onderwijzen bijvoorbeeld effectief onder-
wijs, ontwikkelingsgericht onderwijs, of het ‘nieu-
we leren’. Verandering van attitude is het moeilijkst
te verwezenlijken. De ene innovatie in een school
haalt meer overhoop dan de andere. De meeste
onderwijsinnovaties betreffen zowel inhouden,
organisatie en attitude en zijn dus complex van
aard.

Van bovenaf of van onderop 
Gedurende lange tijd initieerde de overheid onder-
wijsvernieuwingen van structurele aard zoals de
middenschool (1973), de basisvorming (1993) en de
tweedefasestructuur (1998). Al met al zijn deze
innovaties van bovenaf geen doorslaand succes
gebleken7. In plaats van top-down werken is er een
tendens om meer bottom-up te gaan werken.
Scholen worden uitgedaagd gebruik te maken van
hun eigen kracht om problemen op te lossen. Het is
daarbij van belang dat scholen zelf een innovatie,
ook als die van buiten komt, kunnen afstemmen op
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de eigen wensen en mogelijkheden. Een belangrij-
ke voorwaarde daarvoor is dat de innovatiecapa-
citeit van scholen wordt vergroot, zodat de scholen
minder afhankelijk zijn van externe organisaties en
instellingen.

Autonomie
Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw is de
autonomie van de vo-scholen bevorderd met het
lumpsumbeleid. Deze autonomie heeft scholen de
ruimte gegeven zich duidelijker te profileren. Dit
bleek een stimulans voor scholen om te innoveren.
Scholen profileren zich bijvoorbeeld met sport, cul-
tuur, creativiteit, tweetaligheid of bètatechniek. Op
het ogenblik is in het voortgezet onderwijs ook
veel belangstelling voor een meer expliciete talent-
ontwikkeling. Een belangrijk recent initiatief om
innovatie te bevorderen vanuit de scholen zelf is
‘Expeditie durven, delen, doen: Nederland
Talentenland’8.

Verschillende scholen kiezen voor een vrij radicale
nieuwe didactische organisatie van het onderwijs.
Bijvoorbeeld scholen die het ‘nieuwe leren’ in prak-
tijk proberen te brengen. Allerwegen is de overtui-
ging aanwezig dat het onderwijs meer moet aan-
sluiten op de eisen van de huidige samenleving en
de jeugdcultuur. Het traditionele jaarklassen-
systeem kan in zijn huidige vorm niet voor het
totale onderwijs worden gehandhaafd. Ook onder-
wijsinhoudelijk zijn de klassieke leervakken niet
meer toereikend. Er is steeds meer behoefte aan
geïntegreerde kennis, aan kennis die is gekoppeld
aan vaardigheden. Afstemming van het onderwijs
op maatschappelijke veranderingen is onvermijde-
lijk, maar hoe het onderwijs die afstemming
binnen het onderwijs gerealiseerd kan worden is
een  moeilijke opgave.

De docent als drager van vernieuwing  
Al vele jaren wordt geconstateerd dat de onder-
wijsinnovaties via het management te veel over de
ruggen van de docenten worden doorgevoerd. Dat
is nu aan het veranderen: de docent lijkt heront-
dekt. Immers, veel individuele docenten zijn als
vanzelfsprekend innovatief. Zij stellen steeds hun
eigen onderwijs bij, veranderen de lesstof of gaan
bijvoorbeeld over tot meer interactieve werkvor-
men. Een probleem is wel dat innovaties op indivi-
dueel niveau zich in de school vaak niet verspreiden
omdat er te weinig uitwisseling over vernieuwing
plaatsvindt. We zien nu dat vo-scholen proberen
het onderwijs anders te organiseren, bijvoorbeeld
in domeinen of met vrije-rooster-middagen
waardoor de uitwisseling tussen docenten én tus-
sen leerlingen wordt vergemakkelijkt. Het gevolg is
dat docenten zich gezamenlijk meer inzetten voor
bepaalde veranderingen. De ervaring leert dat

docenten vooral behoefte hebben aan uitwisseling
van praktische ervaringen en niet zozeer aan uit-
wisseling van ideeën. De praktijk, niet de ideologie,
staat in de uitwisseling voorop.

1.2 DRIE FASEN VAN EEN ONDERWIJS-
INNOVATIE

Gewoonlijk worden drie fasen onderscheiden
binnen een innovatieproces:
• De initiatiefase, waarin de betrokkenen enthousi-

ast moeten worden voor het vernieuwingsidee
en een begin wordt gemaakt met de uitvoering;

• De  uitvoeringsfase, waarin de vernieuwing in de
schoolpraktijk wordt uitgeprobeerd, bijgesteld
en langzamerhand daarin wordt opgenomen;

• De incorporatiefase, waarin de vernieuwing
structureel deel gaat uitmaken van het school-
programma.

In deze brochure gebruiken we voor de periode van
het opstarten van een innovatie de term initiatiefa-
se. We gebruiken de term uitvoeringsfase voor het
proces van opname van de innovatie. Doorgaans
wordt daarvoor de term implementatiefase
gebruikt. Die term vinden we minder geschikt
omdat deze een nogal directieve connotatie heeft.
De term is meer verbonden met planmatige invoe-
ring van innovatie vanuit beleidsinstanties.
De incorporatiefase omvat de opname, of wel de
inbedding van een innovatie in de routine van de
school en het onderwijs. De factoren die in ver-
schikkende fasen werkzaam zijn komen aan de
orde in de betreffende hoofdstukken.

Het onderscheid in fasen kan verhelderend werken,
maar doet de praktijk ook geweld aan. Een innova-
tie kan ingebed raken terwijl zich tegelijkertijd
nieuwe initiatieven voordoen. Het is ook mogelijk
dat een deel van het team bij een innovatie is
betrokken en een ander deel nog niet, bijvoorbeeld
een innovatie waarbij wel de onderbouw, maar niet
de bovenbouw bij is betrokken.

In het verleden lag bij innovatie vooral het accent
op de verspreiding en de overdracht van het ver-
nieuwingsidee. Te makkelijk werd ervan uitgegaan
dat voorlichting aan scholen niet alleen leidde tot
acceptatie van een idee en zelfs tot enthousiasme,
maar ook tot het omzetten van een idee in de prak-
tijk. Dat bleek vaak niet het geval: het bleef bij pra-
ten over een vernieuwing en soms het opstarten
ervan. Vernieuwingen doofden vervolgens vaak
langzaam uit bij gebrek aan concretisering, succes
of blijvend enthousiasme. Dit geldt voor wat we
tegenwoordig ‘hypes’ noemen. Ze leiden tot een
korte periode van debat, maar gewoonlijk niet tot
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verandering. Voor blijvende onderwijsvernieuwin-
gen is het noodzakelijk aandacht te schenken aan
alle drie genoemde fasen.

1.3  NAAR ANDER BÈTATECHNISCH ONDERWIJS

De toename van de leerlingenstroom naar bèta-
vakken is in grote mate afhankelijk van de mate
waarin docenten er in slagen leerlingen te enthou-
siasmeren. Mensen die terugkijken op hun loop-
baan en carrière schrijven vaak hun keuzes voor
bepaalde vakken toe aan een inspirerende leraar.

Of docenten leerlingen kunnen inspireren hangt
mede af van de onderwijssituatie waarin docenten
en leerlingen werken. Zo zijn de exacte vakken
gebaat bij educatieve praktijksituaties waardoor de
relevantie van de vakken voor leerlingen meer gaat
spreken. Mevrouw Van Dam-Mieras, chemicus en
nu vice-rector magnificus van de Universiteit
Leiden:“Ik ben een keer gaan kijken bij een Jet-Net
project, bij Akzo Nobel, daar waren medewerkers
met verschrikkelijk veel plezier bezig. Die kinderen
mochten allerlei leuke dingen doen: ontdekken,
bezig zijn. Dat zijn educatieve omgevingen. Je zou
veel intensiever over de muren tussen het formele
en informele leren moeten stappen”9.
Leerlingen kiezen ook minder snel voor een bètavak
omdat er, vooral in Nederland, een afkeer is van
techniek.“Wij willen ons leven niet wijden aan
‘vieze’ bezigheden” 10. Zo stuitte het op een geavan-
ceerde, veilige manier olie winnen in de
Waddenzee op breed verzet in de samenleving. Een
technisch verhaal wordt kennelijk al gauw gewan-
trouwd. Onwetendheid en gebrek aan scholing lig-
gen daaraan ten grondslag. Minder goed bètatech-
nisch onderwijs leidt niet alleen tot minder vak-
mensen op dat gebied, maar ook tot een samenle-

ving die technische oplossingen niet op waarde
weet te schatten.

Een tot de verbeelding sprekend project om de
interesse voor techniek te vergroten is de Shell Eco
Marathon. Leerlingen krijgen de opdracht een voer-
tuig te ontwerpen dat zo ver mogelijk kan rijden op
een liter brandstof. Ieder jaar is er een wedstrijd
tussen teams uit verschillende landen (huidig
record: 3.836 km). Dergelijke ‘educatieve omgevin-
gen’ kunnen de interesse voor techniek en de toe-
passingen ervan wekken. Het is daarvoor belangrijk
dat binnen scholen de muren tussen formeel en
informeel leren worden doorbroken. Het is goed
om leerlingen in de gelegenheid te stellen om op
bètatechnisch gebied praktisch bezig te zijn, pro-
blemen te ontmoeten en oplossingen te bedenken.
Dit voorbeeld laat zien dat het bedrijfsleven een rol
kan spelen bij het wekken van de interesse voor
bètaonderwijs. De interesse van het bedrijfsleven
voor bètatechnisch onderwijs is ook prettig voor de
docenten: zo zien ze dat de bètavakken belangrijk
worden gevonden.

Scholen die hun bètaonderwijs willen vernieuwen,
worden daarin gesteund door financiële injecties
vanuit de overheid. Het streven van de overheid om
het bètatechnisch onderwijs te verbeteren komt
voort uit de Lissabon-doelstellingen (2000). Zo sti-
muleert, subsidieert en evalueert het Platform voor
Bètatechniek, binnen het Universumprogramma,
havo/vwo-scholen die zich inzetten voor verbete-
ring van het bètatechnisch onderwijs (zie bijlage 2).
Een ander voorbeeld is het technasium, dat in deze
brochure als casus wordt gebruikt. Het technasium
is een nieuwe onderwijsstroom voor vwo en havo.
Binnen het technasium wordt het bètatechniekon-
derwijs op een andere, aansprekende manier aan-
geboden met het doel leerlingen te inspireren.
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De initiatie van een onderwijsvernieuwing2

In dit hoofdstuk geven we weer hoe een vernieuw-
ing in een school van start gaat. Dat doen we aan
de hand van een aantal factoren die een rol spelen
bij het initiëren van een onderwijsvernieuwing.
Daarbij gebruiken we het technasium als casus. In
iedere fase hebben we te maken met een inhoud,
een proces en met mensen die uiteindelijk de inno-
vatie moeten realiseren (in hoofdzaak de docenten)
én met de organisatie of instelling (waarin de inno-
vatie moet (kunnen) plaatsvinden).
Pilot en Ruijter11 onderscheiden in hun IAC-model
voor vernieuwing drie dimensies: infrastructuur,
autoriteit en consensus. Per dimensie noemen ze
een aantal factoren die van belang zijn. We nemen
die over, maar gebruiken daarbij wel enigszins onze
eigen bewoordingen. We maken ook gebruik van
de initiatiefactoren van Fullan12.

Infrastructuur
• De vernieuwing als adequate oplossing van een

probleem;
• De verwerving van expertise en geboden onder-

steuning;
• De gevolgde strategie.
Autoriteit (mogelijkheden scheppen)
• De pleitbezorgers;
Consensus 
• De betrokkenheid van de uitvoerders van de ver-

nieuwing;
• Het netwerk rond de vernieuwing.

2.1 DE START VAN EEN VERNIEUWING

Bij het woord innovatie denken we, zoals in para-
graaf 1.1 is aangegeven, aan iets concreets, bijvoor-
beeld een nieuwe wiskundemethode of zelfs een
geheel nieuw onderwijsconcept. Zo’n vernieuwing
is vaak ontworpen. Freudenthal is bijvoorbeeld de
bedenker van het nieuwe reken/wiskundeonder-
wijs.

Het technasium is een idee van Judith Lechner en
Boris Wanders en door beiden letterlijk aan de keu-

kentafel ontvouwd.“We zijn op het idee gekomen,
omdat we zagen dat de echte knutselaars onder de
leerlingen hun ei niet goed kwijt konden op het
vwo of de havo.” De aanleiding was dat hun doch-
ter op veertienjarige leeftijd al wist dat ze architect
wilde worden, maar op school niet werd uitge-
daagd om iets vanuit die interesse te doen.“We
gingen op zoek naar een mogelijkheid om leerlin-
gen die graag willen denken én doen, geschikt
onderwijs te bieden.” Dat bleek een inspirerend
idee.
De volgende stap was dat Lechner en Wanders con-
tact zochten met scholen in Groningen en omstre-
ken. Daar was meteen interesse, ook bij de bèta- en
techniekdocenten13. De initiatiefnemers zochten
ook contact met de Groningse Kamer van
Koophandel, de gemeente Groningen, de
Hanzehogeschool, de afdeling Noord van werkge-
versvereniging VNO-NCW. Daar was men ervan
overtuigd dat met het concept technasium meer
aanbod van hoger opgeleide technici zou ontstaan.

Het technasium is in 2004 in de provincie
Groningen als een scholenproject gestart voor vier
jaar. Het technasium heeft zich inmiddels ontwik-
keld tot een gesettelde innovatie. In totaal zijn er
nu 25 technasia. De scholen werken aan deze ver-
nieuwing binnen regionale samenwerkingsverban-
den. Dat gebeurt in Groningen, Overijssel, Midden-
Nederland, Brabant-Oost en Zuidwest-Nederland.
De technasia streven naar 15% meer instroom in de
natuurprofielen.
Het hart van het technasium is het nieuwe school-
vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O). Na de
onderbouw wordt O&O als profielkeuzevak in de
tweede fase gevolgd. Het wordt afgesloten met
een schoolexamen (SE). De twee vaardigheden
onderzoeken en ontwerpen vormen de kern van de
beroepspraktijk waarin bètakennis van belang is.
De intentie is om leerlingen vertrouwd te maken
met beroeps- en praktijksituaties waarvoor het
bètatechnisch onderwijs opleidt. Het streven is dat
binnen de projectopdrachten vaardigheden en ken-
nis samenkomen. De projectopdrachten die leerlin-



gen uitvoeren zijn afkomstig van bedrijven en heb-
ben zo een concrete relatie met de beroepspraktijk.
De opdrachten liggen op gebieden als bouwkunde,
technische natuurkunde, biotechnologie, techni-
sche scheikunde, industriële vormgeving en andere
ingenieursberoepen. Een docent schrijft de onder-
zoeks- of ontwerpopdracht uit in te nemen stap-
pen. De leerlingen ontwikkelen vaardigheden zoals
planmatig werken, samenwerken, doorzetten,
inventiviteit, theorie verbinden aan praktijk.
O&O begint in klas 1. In de onderbouw worden vier
projectopdrachten per jaar uitgevoerd. Een leerling
werkt in een team van leerlingen gedurende zeven
weken, zes uur per week, aan een opdracht.
Daarnaast volgen de leerlingen de theorievakken.
De leerlingen maken kennis met de beroepsman of
-vrouw. Ze gaan na over welke competenties een
vakman moet beschikken. In het jaar voor het exa-
men worden twee grote projecten uitgevoerd en in
het examenjaar wordt O&O afgerond met de
meesterproef.
De ‘technator’, de coördinator van de vernieuwing,
is verantwoordelijk voor de organisatie van het
technasium. De docenten zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering van de projecten.

In de volgende paragrafen geven we aan welke fac-
toren een vernieuwing kunnen bevorderen waarbij
het technasium als casus wordt gebruikt.

2.1.1 INNOVATIE TER OPLOSSING VAN EEN 
PROBLEEM 

Scholen die kiezen voor een onderwijsvernieuwing
doen dat met hele verschillende motieven. In ieder
geval is er vaak sprake van de intentie om een pro-
bleem op te lossen of een wens te realiseren. Dat
blijkt ook bij de keuze van scholen voor het techna-
sium. Ze zien het technasium ook als een adequate
oplossing voor verschillende problemen of wensen.
Anita Vasterd, vestigingsdirecteur van het
Merletcollege in Cuijk:“Ik dacht direct: dit is het,
dat technasium past goed bij onze school. De
school wil zich op meerdere manieren profileren en
dat kan ook door meer aandacht te geven aan de
exacte vakken.” Haar conclusie was: het technasi-
um is goed voor de school, de maatschappij en de
leerlingen.
Op één van de scholen, het Thorbecke College in
Zwolle, wordt het technasium gezien als een kans
en een uitdaging voor talentvolle leerlingen. Het
College ’t Hooghe Landt in Amersfoort wil zich als
school meer begeven in de maatschappij en ver-
wacht dat het technasium daartoe mogelijkheden
biedt. Bovendien wil de school elk kind de kans bie-
den zich te ontplooien op zijn/haar sterkte dan wel
interessegebied14.

Het idee moet bij een probleem passen en dat is bij
deze innovatie het geval. RSG ‘t Rijks in Bergen op
Zoom start met het technasium omdat het een
nieuwe vorm van bètaonderwijs is, waarbij de
beroepspraktijk via opdrachten van het bedrijfsle-
ven in school wordt gehaald.15

Natuurlijk moet het team van docenten en de
schoolleiding overtuigd zijn van de kwaliteit van de
voorgestelde vernieuwing. Hulpzaam daarbij is dat
de voorgenomen innovatie duidelijk en helder is.
Innovaties die bestaan uit min of meer uitgewerkte
programma’s worden eerder geaccepteerd dan
vage ideeën. Bas Siebring, docent O&O op RSG de
Borgen vindt het format voor projecten bijvoor-
beeld sterk. ”Doordat de opdracht is opgebouwd
met een programma van eisen en erg gestructu-
reerd is, kun je er als docent makkelijk mee starten.”

De acceptatie van een innovatie wordt makke-
lijker indien de innovatie aansluit bij de visie in
de school op onderwijsverandering.

Een discussie die steeds weer wordt gevoerd is of
een innovatie ‘teacher proof’ moet zijn of juist veel
ruimte moet laten aan de eigen inbreng van de
docent. De gekozen oplossing ligt in het midden:
geef de docent ruimte binnen een duidelijk struc-
tuur. In veel scholen is men tot het inzicht gekomen
dat er didactische werkvormen geïntroduceerd
moeten worden die aantrekkelijk zijn voor de huidi-
ge schoolbevolking. Van belang zijn kenmerken als:
meer activiteit, meer zelfstandigheid en samen-
werking en meer aansluiting op de eigen interesse
en het talent van leerlingen.

De acceptatie van een innovatie wordt gemakkelij-
ker indien de innovatie aansluit bij de visie in de
school op onderwijsverandering. Het Merletcollege
in Cuijk is bijvoorbeeld bezig met interessegericht
onderwijs (IGO). Er worden modules gemaakt rond
de interessegebieden mens en natuur, mens en
maatschappij, kunst en cultuur, sport en bewegen.
Een innovatie als het technasium sluit daar goed
op aan.

Er is ook wel weerstand tegen modules of projec-
ten als het gaat om integratie van vakken.
Sommige vakdocenten vrezen dat deze vorm van
onderwijs ten koste gaat van het kennisniveau of
de hoeveelheid kennis en vrezen de  teloorgang van
hun vak. Wim Lambermont, technator van het
Merletcollege:“Over het curriculum moet goed
worden nagedacht. Er moet opbouw in zitten. Het
moet voldoen aan de kerndoelen”.
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Kernpunten
• De aanleidingen om het bètatechnisch onderwijs

te innoveren komen voort uit een geconstateerd
probleem of een wens. Voorbeelden: uitdagend
onderwijs voor leerlingen en docenten, een aan-
bod voor talentvolle leerlingen, leerlingen inte-
resseren voor de bètavakken, verrijking van het
schoolprofiel, een manier om meer contact met
de maatschappij (bedrijfsleven) te bereiken.

• Belangrijke kwaliteitsaspecten van een innovatie
zijn de duidelijkheid van het format en de aan-
sluiting bij nieuwe onderwijs- en werkvormen.

2.1.2 VERWERVING VAN EXPERTISE EN 
ONDERSTEUNING

Bruikbare informatie
Docenten hebben voordat ze starten met een ver-
nieuwing een sterke behoefte aan informatie om
het nieuwe onderwijs te ontwikkelen:“Het is
belangrijk dat je in het begin de scholing goed
volgt. Ik ben in het diepe gegooid en dat was een
harde leerschool.” (Bas Siebring, docent van tech-
nasium RSG de Borgen in Leek). Op het
Merletcollege in Cuijk wordt op school een team
van docenten geschoold in het begeleiden van
technasiumprojecten. Iedereen die er bij betrokken
is of wil zijn, is daarvoor uitgenodigd. Op CSG Het
Streek in Ede volgden dertien docenten scholing in
het leren schrijven van projecten. Scholing van de
O&O-teams is een harde voorwaarde om deel te
mogen nemen.
Het is van belang dat er informatie wordt aange-
dragen die bijdraagt aan de oplossing van een
direct praktisch probleem. De ervaring is dat schrif-
telijke informatie weinig uitricht. Vooral weten-
schappelijke, theoretische informatie wordt vaak
niet als relevant gezien. Docenten hebben eerder
behoefte aan praktische richtlijnen voor de begelei-
ding van groepjes leerlingen die aan projecten wer-
ken, liefst gebaseerd op ervaringen van collega’s.

Uit de innovatiemonitor VO16 blijkt dat 75% van de
schooldirecteuren de netwerken als informatie-
bron noemt (die daarmee het meest populair zijn)
en dat 63% van de schooldirecteuren tijdschriften
als informatiebron noemt. Uitwisseling tussen
docenten is een goed middel voor versteviging van
de expertise. De opzet is dat een school gezamen-
lijk met vijf andere scholen start met de invoering
van het technasium. Daartoe zijn per regio netwer-
ken geformeerd. Het doel daarvan is om de uitwis-
seling van peer informatie te bevorderen. Deze
regionale bijeenkomsten zien docenten als uiterst
belangrijk voor hun innovatieve werk. Eind 2007
functioneerden er vijf regionale netwerken.

Dat wat van buiten komt moet worden afgestemd
op de behoefte binnen de school. De school staat
centraal in het innovatieproces. Van buiten gelan-
ceerde innovaties hebben vaak weinig impact op
scholen, maar dat geldt ook voor vernieuwingen
die alleen voortkomen uit eigen initiatief. In het
eerste geval is er te weinig draagvlak, in het twee-
de geval blijkt er te weinig know-how binnen het
team, zowel wat betreft de inhoud als het proces.
Het is niet effectief indien een school zich met haar
vernieuwing isoleert. Een innovatieve organisatie
kijkt naar binnen, maar ook naar buiten. Zo speelde
en speelt bij de start van het technasium de
Stichting Technasium als informatiebron een
belangrijke rol. De stichting zorgt voor informatie
over het concept, de organisatie en de wijze van
werken. Docenten worden wegwijs gemaakt in het
werken met bijvoorbeeld technasiumprojecten in
workshops en cursussen.

Ondersteuning bij de start
Het eerste enthousiasme, het opzetten van een
innovatieplan, het werven van fondsen, het binden
van pleitbezorgers en het werven van docenten is
allemaal nodig om van wal te kunnen steken. Het
succes van de eerste praktische innovatieve acti-
viteiten in de school die daarna volgen is uiterst
belangrijk om de kans op voortgang te vergroten.
Het vakgebied O&O binnen het technasium vraagt
bijvoorbeeld om een gedegen voorbereiding van de
docenten. Daarom is bij het technasium veel aan-
dacht besteed aan het format van de werkwijze. De
eerste daadwerkelijke activiteit bestaat uit het
bepalen van een ontwerp- of een onderzoeksop-
dracht van een bedrijf waarmee de docenten con-
tact hebben gezocht. Vervolgens wordt de
opdracht uitgeschreven en worden de projecturen
geregeld. Binnen technasia is ook bepaald welke
leerlingen in eerste instantie worden geselecteerd.
Pas nadat dergelijke besluiten zijn genomen, wordt
een O&O project uitgevoerd, het resultaat gepre-
senteerd en geëvalueerd.

Scholing vooraf
De technasia zijn over het algemeen gestart met
het scholen van docenten in teamverband.
Onderwerpen van deze scholing zijn onder andere:
het format van het technasium en het vakgebied
O&O, de opzet en uitvoering van een project, de
begeleiding van leerlingen en de samenwerking
met beroepsbeoefenaars in bedrijven. Een afzon-
derlijke scholing wordt gegeven voor het schrijven
van projecten.
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De voorbereiding en uitvoering
Het schrijven van een projectvoorstel kost veel tijd,
tot wel zo’n honderd uur. Een duidelijk format geeft
houvast en spaart daarmee tijd uit.
Yvonne Veltman van het Thorbecke College geeft
twee opmerkingen die van belang zijn voor de start
met een project:
• Het is belangrijk dat de docent een project al min

of meer heeft uitgevoerd voordat een nieuw pro-
ject als pilot gaat draaien. Op deze manier kan de
docent zich voorbereiden op de begeleiding.

• De leerlingen vinden het belangrijk dat de
docent ook wat betreft de inhoud kennis van
zaken heeft.

De regel is dat zes lesuren per week voor een perio-
de van zes of zeven weken voor een project worden
uitgetrokken. Sommige scholen gebruiken daar
vrije keuze-uren voor. Op het Gerrit Rietveld College
in Utrecht worden dat de Rietvelduren genoemd.
Op andere scholen wordt soms de kaasschaafme-
thode gebuikt om ruimte te maken voor de project-
uren O&O. Op het Merletcollege in Cuijk is bijvoor-
beeld het vak techniek van vier uur naar twee uur
teruggebracht en is er op de lessentabel één uur
afgegaan van Nederlands, wiskunde en Frans. Bij
Nederlands lag dat op het Merletcollege moeilijk,
maar aan de bezwaren is tegemoet gekomen: afge-
sproken is om bijzondere aandacht te geven aan
taal bij de verschillende vakken. Voor de docenten
worden taallijnsessies georganiseerd. Bovendien is
er een taalles/rekenles teruggekomen. De vraag die
in deze school gesteld wordt is:“Op welke onderde-
len schieten de leerlingen tekort en wat kun je daar
gemeenschappelijk aan doen?’‘ Zo wordt bij het
Merletcollege een inhoudelijke discussie gevoerd
en geen dispuut over het aantal uren en de lessen-
tabel.

Kernpunten
• Effectieve informatieverspreiding kan worden

bevorderd door een expertisecentrum dat de
informatie afstemt op de voorgestelde innovatie
en de praktische behoefte van de scholen. Een
expertisecentrum biedt informatie over het con-
cept, de organisatie en de wijze van werken.

• De uitwisseling van praktijkervaring en kennis
tussen docenten via gelijkgestemde netwerken
is een belangrijke vorm van verwerving van
expertise in de startfase van een innovatie.

• Voor een succesvolle start is het nodig een gemo-
tiveerd en geschoold team te hebben dat zich
inhoudelijk goed heeft kunnen voorbereiden,
mede dankzij goede randvoorwaarden.

• De discussie over uren voor bijvoorbeeld het vak-
gebied O&O wordt praktischer indien de inhoud
en de vorm van het onderwijsaanbod centraal
staat en niet de uren per vak.

2.1.3 GEVOLGDE STRATEGIE

Een voorwaarde om te bereiken dat een innovatie
in de school landt, is dat er een goede fit is tussen
wat van buiten wordt aangeboden en waaraan
binnen de school behoefte is.
Kenmerkend voor het technasium is bijvoorbeeld
dat gewerkt wordt volgens een duidelijk format.
Het is de leidraad voor het realiseren van het tech-
nasium. Het format werkt als kader waarbinnen de
scholen de ruimte hebben voor eigen invullingen
bij de ontwikkeling van het vakgebied O&O. Dit
komt overeen met een werkprincipe van het
Platform Bètatechniek:“De innovatie houdt reke-
ning met de beleidsruimte van scholen zodat een
eigen invulling mogelijk is.” Dit wordt wel ‘mutual
adaptation’, wederkerige afstemming, genoemd.
De werkfilosofie is dat bij het uitvoeren van projec-
ten veel wordt overgelaten aan de leerlingen  Dat
bevalt niet iedere school:“Een dilemma voor de
school is sturen of vrijlaten. De school wil zich op
meerdere manieren profileren en dat kan ook door
meer aandacht te geven aan de exacte vakken. De
school wil, indien en waar nodig, sturen, bijvoor-
beeld door het geven van een korte training in
technisch tekenen, verslagen maken of Power
Point. Leerlingen vragen er zelf om, want ze vinden
het vervelend als ze door een (onnodig) gebrek aan
kennis of vaardigheden een minder goed eindpro-
duct opleveren” (Gerrit Visscher, technator, CSG Het
Streek te Ede).

RSG de Borgen in Leek is gestart met een pilot voor
de leerlingen van het eerste jaar. Daarvoor werden
goede vwo-leerlingen uitgezocht, een potentiële
gymnasiumklas. Leerlingen met weinig problemen
die goed kunnen samenwerken. Tine Kuiper, docen-
te:“Zo neemt de school bij de start niet te veel risi-
co’s, want het is belangrijk dat de onderneming
kans van slagen heeft.” Ook CSG Het Streek in Ede
en het Merletcollege in Cuijk zijn op deze manier
gestart, telkens met de reden het technasium als
aanbod voor talentontwikkeling goed neer te zet-
ten.
De projecten worden uitgevoerd in groepjes van
vier leerlingen. De leerlingen willen graag zelf
bepalen met wie ze willen werken. De aanpak is
echter om met leerlingen eerst te brainstormen
over de verschillende competenties die in een
groep nodig zijn, zoals leiding geven, denken en
schrijven.
Het ‘coachen’ van de leerlingen is nieuw voor veel
docenten. Het principe is dat leerlingen eerst moe-
ten proberen zelf tot een oplossing te komen. Een
voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat leerlingen in
een open setting kunnen samenwerken. De prak-
tijkervaring binnen de technasia is dat tweederde
van de groepen goed kan samenwerken.
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Bij een vernieuwing in de school waarbij het for-
mat van buiten af komt is het essentieel dat ruimte
wordt gegeven aan afstemming op eigen visie en
werkwijze. Wat wel en niet werkt moeten de
docenten uiteindelijk zelf vaststellen.

Kernpunten
• De voorkeur gaat uit naar een strategie die een

combinatie is van een top-down en bottom-up
aanpak.

• Het streven moet zijn om vast te houden aan een
duidelijk format.

• De praktische invulling van een innovatie is een
creatief proces binnen de school (eigen keuze
projecten en opdrachtgevers, zelf projecten
schrijven).

• Bij de eerste uitvoering van een innovatie kunnen
risico’s vermeden worden door te beginnen met
goede, gemotiveerde leerlingen.

2.1.4 PLEITBEZORGERS

Schoolleiding
Bij de aanvang van een innovatie is een vereiste dat
de schoolleiding de innovatie legitimeert en daad-
werkelijk ondersteunt. Of dat het geval is, blijkt uit
de continuïteit van de beleidslijnen en de randvoor-
waarden die worden gerealiseerd.
Bij de verschillende technasia stond de schoollei-
ding achter de innovatie. Op het Thorbecke College
in Zwolle bijvoorbeeld kwam de innovatie in bèta-
techniek op gang omdat de directie iets extra’s
wilde doen voor leerlingen die meer in hun mars
hadden. Ideeën daarvoor kwamen uit een docen-
tengroep. Doordat er veel steun van de rector was,
werd de innovatie organisatorisch mogelijk
gemaakt en werden de lesuren goed geregeld. Op
RSG de Borgen te Leek gaf de directie direct het
groene licht omdat deze zelf ook enthousiast was.
De docenten die aan het werk wilden, werden erg
goed gefaciliteerd. In het eerste jaar mochten vier
docenten tijd reserveren voor scholing en voorbe-
reiding.

Op het Merletcollege in Cuijck daarentegen stond
aanvankelijk niet het gehele management achter
het technasium. Er was nog geen duidelijk beeld
van de positie van het technasium ten opzichte van
het gymnasium. Een deel van de vestigingsleiding
vreesde concurrentie voor het gymnasium.
Uiteindelijk werd besloten dat ook gymnasium-
leerlingen voor O&O konden kiezen. Anita Vasterd,
vestigingsdirecteur:“Het project moet gelegiti-
meerd zijn. Er moet een autoriteit zijn. Er moet
roostertechnisch ruimte gemaakt worden. Ik heb
de vrijheid om dat te doen. De vestigingsleiding
moet er achter staan. Mensen moeten gefaciliteerd

worden om erover te praten en om opdrachten te
maken. De leiding dient in de school ruimte te
maken voor de innovatie, onder meer roostertech-
nisch. Docenten moeten gefaciliteerd worden om
over de vernieuwing te praten en om projectop-
drachten uit te werken.”

Politieke steun
De legitimatie van een innovatie wordt ook bevor-
derd indien er pleitbezorgers zijn van buiten de
school. Zo is bijvoorbeeld de mediakritiek op het
‘nieuwe leren’ niet bevorderlijk voor scholen die het
onderwijs in domeinen willen organiseren.
Onderwijsvernieuwingen die zich richten op talent-
ontwikkeling, zoals ook het technasium, hebben
daarentegen de wind mee. De bevordering van de
belangstelling van leerlingen voor bètavakken en
techniek wordt vrij algemeen op prijs gesteld, niet
alleen door de overheid maar ook door de omge-
ving van de school.

Kernpunten
• Directies van scholen en andere leidinggevenden

nemen meestal initiatief bij innovaties. Zij zorgen
voor goede condities. Het komt ook voor dat de
schoolleiding niet direct voluit voor de innovatie
gaat omdat er strijdige belangen zijn, waarvoor
eerst een oplossing moet worden gezocht.

• De legitimatie van een innovatie binnen de
school wordt bevorderd indien belanghebbende
partijen van buiten de school, zoals hogescholen,
bedrijven en ouders, de innovatie ondersteunen.

2.1.5 BETROKKENHEID VAN DOCENTEN EN 
LEERLINGEN

In het verleden was er te weinig aandacht voor de
wijze waarop docenten aankijken tegen innovatie.
Innovaties werden van buitenaf gepresenteerd en
er werd vanuit gegaan dat de docenten ze zouden
aanvaarden. De reactie van veel docenten was:
‘Doen we het dan niet goed?’ Het steeds opnieuw
lanceren van vernieuwingen heeft geleid tot twijfel
bij docenten aan de kwaliteit van hun werk. Dat
leidde volgens Michael Fullan tot een collectief
gevoel van onmacht, verlies van doelmatigheid en
onzekerheid17. De rol van de docent is van wezenlijk
belang voor het slagen van een innovatie.

De rol van de docent is van wezenlijk belang 
voor het slagen van een innovatie.

Op het Thorbecke College te Zwolle hebben de
decaan en een expert van buiten aan een grote
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groep belangstellenden het concept van het tech-
nasium uitgelegd. Er waren veel mensen die er
niets voor voelden omdat hun eigen vak er niet in
zat en de didactiek anders was. Belangrijk was dat
de rector enthousiast was en zijn best deed om het
er door te krijgen. De school is uiteindelijk gestart
met een groep mensen die er tijd in wilde steken.
Zoals aangegeven vond er ook op andere scholen
voorlichting plaats, was er support van de leiding
en gelegenheid voor gerichte scholing.

Op enkele scholen die werken aan het technasium
wordt er nadrukkelijk op gewezen dat het in het
begin belangrijk is dat docenten veel samen doen.
Tine Kuiper, docent van RSG de Borgen in Leek:“De
vernieuwing ging van start met vertellen. Heel veel
vertellen om het zelf en vervolgens samen duidelijk
te krijgen. In het eerste jaar begonnen we met vier
gemotiveerde docenten met één technasiumklas.
Dit aantal is nodig om afstemming en interactie te
bereiken tussen de docenten bij zo’n eerste poging
om iets nieuws te starten.”

Tussentijds leren van ervaring
Het is nog niet zo eenvoudig om met een innovatie
direct veel succes te hebben. Iedere nieuwe vorm
van onderwijs moet geoefend worden. Het is daar-
om belangrijk, ook voor het draagvlak, om de eerste
ervaringen goed te evalueren en te zoeken naar ver-
beterpunten, zowel tussentijds als bij de afsluiting.

We noemen enkele ervaringen die we hebben
opgetekend in gesprekken met docenten:
• Het is beter een jaar proef te draaien met een

paar projecten in plaats van de innovatie breed
op te zetten. Een onderzoeksopdracht is als eer-
ste project te hoog gegrepen. Een ontwerpop-
dracht is concreter.

• De samenwerking tussen leerlingen vraagt aan-
dacht. Een gevarieerde samenstelling is gewenst,
zowel naar sekse als naar vaardigheid. Belangrijk
is dat er in een groep leerlingen zitten die initia-
tief nemen, anders treedt er vaak een dip op.

• Het gericht zoeken naar informatie, de juiste
informatie overzichtelijk bijeenbrengen en con-
clusies  trekken is moeilijk voor leerlingen. Dat
moeten ze leren en daarbij hebben ze sturing
nodig. Docenten moeten zich inhoudelijk goed
voorbereiden om daarbij de leerlingen de weg te
wijzen.

• Leerlingen moeten gestimuleerd worden om zelf
oplossingen te vinden, zowel procesmatig als
inhoudelijk, maar de docent moet wel de weg
kunnen wijzen. Het ontbreekt docenten soms
aan technische kennis om de leerlingen tijdens
de les te begeleiden. De inzet van een technisch
onderwijs assistent (TOA) is daarom van groot
belang.

• Tijdens de uitvoering van een project is steeds
bijstelling gewenst op grond van ervaring. Het is
moeilijk om het enthousiasme van de leerlingen
vast te houden; indien leerlingen tijd over heb-
ben leidt dit tot verveling. De leerlingen moeten
ook leren omgaan met de teleurstellingen die ze
onderweg tegenkomen. Hun interesse hangt af
van de duidelijkheid van de opdracht en de voor-
gestelde werkwijze, het aangeven van het ver-
wachte prestatieniveau en de juiste interventies
van docenten in de procesgang.

Voor het welslagen van een innovatie is de opinie
van leerlingen belangrijk. Op enkele scholen is met
groepjes leerlingen gesproken over hun ervaringen.
Leerlingen geven verbeterpunten aan maar doen
ook positieve uitspraken.
• Leerlingen vinden het soms moeilijk om te

beoordelen of je iets aan de informatie hebt en
om informatie samen te brengen; er is soms wel
behoefte aan meer tips van de begeleider.“De
docent probeert het wel uit te leggen, maar soms
snap je het toch niet of is het niet wat je nodig
hebt.”

• Er moet te veel met de computer worden
gewerkt. ”Wat is de waarde van internet? Je kunt
niet altijd de waarheid vinden op de website.’’

• Ook al valt een eerste (onderzoeks)project tegen,
bij een volgend project ervaren leerlingen dat het
toch leuk is om zelf te ontwerpen en te verzin-
nen.

• Leerlingen waarderen ook de creatieve kant van
het O&O-onderwijs en de uitstapjes die gemaakt
worden naar bedrijven.

• Leerlingen vinden dat je zowel deze onderwijs-
methode als de gangbare onderwijsmethode
naast elkaar nodig hebt.

• Als leereffecten worden genoemd: samenwer-
ken, zelfstandigheid, plannen en “je leert veel van
techniek”.

• Leerlingen zijn van mening dat bij hen de interes-
se voor techniek groter wordt.

Kernpunten
• Het is belangrijk dat er een enthousiaste en

gemotiveerde initiatiefgroep van docenten is.
Eigenaarschap wordt bereikt door gezamenlijk
over de innovatie te praten. Daar moet tijd voor
worden gereserveerd.

• Het werken met levensechte projecten houdt in
dat ook in bedrijven draagvlak verworven moet
worden.

• Tijdens de uitvoering van een projectopdracht is
het belangrijk om leerlingen gemotiveerd te
houden door een adequate coaching.

• De positieve ervaringen van leerlingen zijn voor
de docent een belangrijke stimulans om een
innovatie voort te zetten.
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• Een innovatie wint aan kracht indien door reflec-
tie en evaluatie geleerd wordt van ervaring.

2.1.6 HET NETWERK VAN DE SCHOOL 

Bij veel vernieuwingen in het vo worden contacten
gezocht met partners buiten de school. Bij scholen
die werken aan ‘School en Cultuur’ of ‘LOOT-scho-
len,’ die zich profileren op sportgebied staat de ont-
sluiting van kennis of faciliteiten centraal. Bij het
technasium is de samenwerking met bedrijven van
essentiële aard. Bedrijfsmedewerkers geven de
opdrachten, informeren leerlingen en worden
betrokken bij de beoordeling van O&O-opdrachten.
Essentieel daarbij is ook dat leerlingen zich kunnen
identificeren met beroepsbeoefenaars. Ze intervie-
wen bijvoorbeeld bedrijfsmedewerkers om kennis
te nemen van de vereiste competenties. In de pro-
vincie Groningen is van het begin af aan het
bedrijfsleven enthousiast over het technasium,
onder meer de Kamer van Koophandel en de
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).
Voor de NAM zijn contacten met scholen en andere
educatieve organisaties van belang om jongeren
vroegtijdig bewust te maken van de rol van
aardgas voor de samenleving en ze op een positie-
ve manier te laten kennis maken met techniek en
bedrijfsleven. Anita Boelsums, onderwijscoördina-
tor bij de NAM:“We voeren al jaren voorlichtings-
en ondersteuningsactiviteiten op scholen uit
binnen het kader van Jet-Net, Jongeren en
Technologie Netwerk Nederland. Het technasium

sluit daar geweldig bij aan. Het gaat ons niet alleen
om werknemers van de toekomst maar ook om een
bijdrage te leveren aan de Nederlandse kenniseco-
nomie. Het technasium is ook zelf actief en zoekt
de NAM op voor de opzet en uitvoering van projec-
ten.”

De legitimatie van een innovatie wordt bevor-
derd indien belanghebbende partijen van bui-
ten de school, zoals hogescholen, bedrijven en
ouders, de innovatie ondersteunen.

Het is ook belangrijk dat ouders pleitbezorgers van
de innovatie zijn. De RSG de Borgen (Leek) schrijft
de interesse bij de ouders voor het technasium toe
aan het feit dat veel ouders zelf een technisch
beroep hebben. Zij zijn ook actief bij het werven
van bedrijven.

Kernpunten
• Netwerken rond de school kunnen een bijdrage

leveren aan het draagvlak van een vernieuwing
in de school indien partners buiten de school het
belang van de vernieuwing onderschrijven.

• Voor het technasium is een netwerk van bedrij-
ven en contacten met beroepsbeoefenaren
essentieel om de leerlingen te enthousiasmeren
voor bèta en techniek.
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2.2 WERKZAME FACTOREN BIJ DE INITIATIE VAN EEN ONDERWIJSINNOVATIE

In deze paragraaf worden de factoren die de initiatie van het technasium hebben bevorderd of belemmerd in
een schema geplaatst. We doen dit met behulp van het IAC-model18.
In de linkerkolom zijn de factoren ideaaltypisch aangegeven. In de rechterkolom worden de bij het technasi-
um feitelijk werkzame factoren beschreven.

1 De innovatie als adequate
oplossing van een probleem 
Lost de innovatie een
bestaand probleem op? 
Is de innovatie aantrekkelijk
en helder (doel en inhoud)?
Overtuigt de kwaliteit van de
innovatie, ook na de eerste
praktijkervaring?

2 Verwerving van expertise 
Wordt er relevante, op de
praktijk in de school afge-
stemde informatie gegeven?
Wordt de expertise van pro-
fessionals bevorderd?
Is er een beroep mogelijk op
advies, scholing? Zijn er rand-
voorwaarden die de innovatie
ondersteunen?

3 Gevolgde strategie
Wordt vastgehouden aan de
essentie van het format van
de innovatie?
Wordt ruimte gegeven voor
de eigen inbreng van de scho-
len gegeven (wederkerige
afstemming).
Wordt op de scholen rekening
gehouden met de praktijker-
varingen ervaringen van
docenten?

Infrastructuur (inhoudelijk en procesmatig)

• Scholen kennen kwaliteiten toe aan het technasium: uitdagend
onderwijs voor leerlingen en docenten, aanbod voor talentvolle leer-
lingen, leerlingen interesseren voor de bètavakken, verrijking van het
schoolprofiel, meer contact met de maatschappij (bv. bedrijven),
mogelijkheden tot aansluiting bij nieuwe onderwijsvormen.

• Het format is duidelijk. Een opgave blijft de verbinding van leerlijnen
met kerndoelen en eindtermen.

• De eerste praktijkervaringen van docenten en leerlingen leveren ver-
beterpunten op én de motivatie om de innovatie voort te zetten.

• Het Expertisecentrum Technasium reikt informatie aan over het con-
cept, de organisatie, de wijze van werken.

• Uitwisseling van informatie en bevordering van praktische expertise
vindt plaats via regionale netwerken van docenten. Deze netwerken
worden door docenten zeer gewaardeerd.

• Scholing is gericht op het schrijven en uitvoeren van projecten.
• Er is subsidie beschikbaar voor enkele jaren, via het universumpro-

gramma.
• Scholen reserveren uren voor ontwikkeling en uitvoering en selecte-

ren docenten voor O&O.

• De gevolgde strategie is een combinatie van een top-down en bot-
tom-up aanpak.

• Aan het duidelijke gegeven format wordt vastgehouden. De prakti-
sche invulling is een creatief proces binnen iedere school (eigen
keuze projecten en opdrachtgevers, zelf projecten schrijven).

• De rol van de docent kan volgens sommige docenten  worden aange-
scherpt (straffere begeleiding van leerlingen).

• Scholen maken strategische keuzen: werving en bepaling soort leer-
lingen, draagvlak van docenten, aard projecten, scholing, faciliteiten,
contacten.

• Startrisico’s worden vermeden door ruime tijdsinvestering en scho-
ling van docenten en selectie van leerlingen.

INITIATIEFACTOREN INNOVATIE: HET TECHNASIUM
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4 Pleitbezorgers
Wordt de innovatie bepleit en
ook  ondersteund door een
beleidsmatig belangrijke per-
soon, bijvoorbeeld de school-
leider of een instantie?
Is er sprake van legitimatie
van de innovatie?
Is er een ondersteunend en
passend beleidskader? 
Is voorzien in fondsen die de
innovatie faciliteren?

Consensus (draagvlak)

5 Betrokkenheid van docenten
(en van leerlingen)  
Zijn er enthousiaste docenten
die willen innoveren? Zijn er
voor hen gunstige praktische
condities (zie o.a. de punten 1,
2, 3 en 5)?
Zijn de leerlingen enthousi-
ast?

6 Het netwerk buiten de school
Zijn er belangrijke partners/
bondgenoten zodat een
school er niet alleen voor
staat, bijvoorbeeld andere
scholen of instellingen,
ouders, bedrijven?

Autoriteit (legitimatie binnen en buiten de school)

• De directies van scholen nemen meestal initiatief en zorgen voor
goede condities. Soms gaat de leiding niet direct voluit voor de inno-
vatie vanwege strijdige belangen waarvoor eerst een oplossing moet
worden gezocht.

• Belanghebbende instanties buiten de school ondersteunen de inno-
vatie: hogescholen, bedrijven en ouders.

• Het regeringsbeleid is gericht op de bevordering van de kenniseco-
nomie. Verbetering van het bèta/techniekonderwijs maakt daar deel
van uit. Eén van de doelen is dat meer leerlingen een bèta-opleiding
kiezen.

• O&O is een wettelijk geregeld schoolexamenvak en maakt technasi-
um tot legitieme innovatie.

• Het Platform Bètatechniek stimuleert, subsidieert en evalueert scho-
len die zich inzetten voor verbetering van het bètatechnisch onder-
wijs. Van subsidies wordt gebruik gemaakt.

• Docenten zijn enthousiast omdat de leerlingen enthousiast zijn en
omdat ze het werken in het technasium ervaren als een bijdrage aan
de ontwikkeling van de eigen professie.

• Eigenaarschap wordt bereikt door adequate informatie, scholing en
steun en door de ruimte die er is om veel over de innovatie te praten.
Tussentijdse evaluatie kan dat bevorderen.

• Ouders, bedrijven, gemeenten en hogescholen vormen partners bui-
ten de school.

• De contacten met bedrijven, essentieel voor de ontwikkeling van
O&O, zijn bij aanvang goed verlopen.

• Ouders worden voorgelicht over de opzet van het vak O&O. Zij spe-
len een rol bij het werven van opdrachten.

INITIATIEFACTOREN INNOVATIE: HET TECHNASIUM

2.3 GEVOLGTREKKINGEN

In dit hoofdstuk is vastgesteld hoe verschillende
factoren inwerken op de start van een innovatie. De
werking van die factoren werd in hoofdzaak gecon-
cretiseerd met behulp van de weergave van de
ervaringen die zijn opgedaan met de ontwikkeling
van het technasium. In deze slotparagraaf lopen
we de zes onderscheiden factoren nog eens na. Dit
leidt tot een aantal leerpunten die van belang zijn
voor scholen die met een vrij omvangrijke innova-
tie als bijvoorbeeld het technasium starten.

Het oplossen van een probleem 
Een innovatie is nodig indien een praktijkprobleem
in de school moet worden opgelost. Met andere

woorden: de innovatie komt voor uit een behoefte,
de innovatie is noodzakelijk. Het kan een probleem
zijn dat leerlingen te weinig gemotiveerd zijn voor
bètavakken of dat docenten meer variatie in werk-
vormen verlangen. Dergelijke problemen kunnen
een belangrijke motivatie zijn om met een innova-
tie te starten.
Van belang is dat docenten ook na de eerste aan-
zetten van een innovatie gemotiveerd blijven.
Essentieel daarbij is dat docenten zien dat hun acti-
viteit leidt tot goed onderwijs en dat ze merken dat
leerlingen enthousiast zijn.

De schoolleiding kijkt meer vanuit breder verband
naar het succes van een innovatie. De schoolleiding
vraagt zich af of de innovatie een bijdrage levert





aan het profiel zodat de school aantrekkelijk blijft.
Daarbij blijft het belangrijk dat de leiding ziet dat
het docententeam gemotiveerd is en voortvarend
werkt aan de verdere realisering van de innovatie.
De aantrekkingskracht van een innovatie wordt
mede bepaald door de haalbaarheid van de ver-
nieuwingen in de praktijk. Zo ontstaat er, nadat de
eerste stappen zijn gezet, vertrouwen. Voorwaarde
daarvoor is dat een concept duidelijk is wat betreft
de uitwerking in werkwijzen en organisatie.

In de praktijk blijven er altijd wel onzekerheden. Bij
het technasium is bijvoorbeeld bij aanvang niet
meteen duidelijk hoe een vak als O&O inhoud
krijgt (leerlijnen, de aansluiting op bètavakken).
Het is vooral de verantwoordelijkheid van de lei-
ding van een innovatie om tijdig te anticiperen op
dergelijke meer structurele problemen.

Verwerving van expertise
Docenten hebben behoefte aan expertise en infor-
matie die direct van belang zijn voor de initiatie
van de innovatie. Adequate informatievoorziening
van experts van buiten bevordert het zicht op de
innovatie en de invoering. De informatie kan het
beste op het specifieke schoolniveau worden afge-
stemd door middel van uitwisseling van praktische
ervaring van docenten in kenniskringen. Dat werkt
beter dan algemene cursussen. Dit is een belangrij-
ke ervaring op het gebied van schoolinnovatie.
Vervolgens kan nadere ondersteuning worden
geboden via teamgerichte cursussen die bijvoor-
beeld, zoals bij het technasium, gericht zijn op het
praktische werk, het schrijven van projecten en de
uitvoering ervan.

Gevolgde strategie
Bij schoolinnovaties gaat de voorkeur uit naar een
combinatie van een top-down en bottom-up aan-
pak. De innovatoren moeten daarom zorgen voor
een duidelijk concept of format dat bindend is, tot
en met de wijze van werken met leerlingen toe.
Even belangrijk is dat de scholen de mogelijkheid
wordt geboden om zelf invulling te geven aan de
praktische uitwerking. Het gaat om de mogelijk-
heid tot wederzijdse afstemming tussen de kern
van de innovatie en de praktische eisen van het
onderwijs van de docenten. Belangrijk daarbij is dat
veel gewicht wordt gegeven aan de rol van de
docenten en hun werkcondities. Er moet voor
gewaakt worden dat innovatieprocessen in de
groepen verkommeren bij gebrek aan voorberei-
ding, informatie en stringentere begeleiding van
leerlingen. Voorwaarde is dat scholen strategische
keuzen maken, zoals ruime tijdsinvestering, selec-
tie en scholing van docenten en leerlingen, om de
slaagkans van de innovatie te vergroten.

Pleitbezorgers
De positieve opstelling van de schoolleiding bij een
nieuwe innovatie is nodig om de innovatie te
ondersteunen, zowel praktisch als emotioneel. Het
is de verantwoordelijkheid van de leiding om te
bepalen of de innovatie de school als geheel dient,
of de beleidsvoorwaarden gerealiseerd kunnen
worden en of de innovatie past in het meerjarenbe-
leid. Bij het technasium is het opvallend dat op
meerdere scholen gemakkelijk consensus werd
bereikt tussen leiding en docenten. Daardoor ont-
stonden snel gerichte voorbereidende activiteiten.

Ook pleitbezorgers van buiten zijn belangrijk, voor-
al indien van de buitenwacht participatie wordt
verlangd. Een schoolinnovatie is ook beter gelegiti-
meerd indien deze past in een landelijk beleid. Dit
biedt de schoolleiding ruggesteun zowel beleids-
matig als ook vaak financieel.
De betrokkenheid van buitenschoolse instellingen
of bedrijven is nodig indien deze een rol vervullen
bij de versteviging van de innovatie in de school.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij innovaties als
School en Cultuur en ook bij het technasium. Voor
het technasium zijn bedrijfscontacten essentieel.

Betrokkenheid 
De afgelopen jaren is bij schoolinnovatie vooral uit-
gegaan van het management als sturende kracht.
Tegenwoordig wordt ingezien dat de docenten de
dragers zijn van een innovatie. Er ontstaat een goed
draagvlak indien een innovatie aansluit bij de moti-
vatie van de docent. Docenten zien bijvoorbeeld
dat het technasium een positieve bijdrage levert
aan hun professie, zoals het educatief ontwerpen
en de uitwisseling met bedrijven over competen-
ties.Tevens zien ze dat leerlingen enthousiast raken
over het onderwijsaanbod. De doorgaande werking
van een innovatie wordt bevorderd door tijdens de
eerste uitvoeringen van een vernieuwing te reflec-
teren en te evalueren.

Netwerken
In vergelijking met het bedrijfsleven, zowel op
industrieel- als agrarisch gebied, wordt in onder-
wijsland veel minder van elkaar geleerd. Scholen
zijn gekenmerkt door een zekere beslotenheid. Dit
wordt mede veroorzaakt door de aard van het
werk. Een vo-school geeft dagelijks aan meer dan
1000 leerlingen onderwijs. Daar kun je niet van
weglopen. De mogelijkheden voor externe contac-
ten zijn daardoor beperkt. Toch is het zeer bevor-
derlijk dat gelijkgerichte scholen bijeen kunnen
komen in regionetwerken zodat gezamenlijk vast-
gestelde knelpunten kunnen worden opgelost.
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De uitvoering van een onderwijsvernieu-
wing

3

In het voorgaande hoofdstuk is beschreven hoe een
innovatie van de grond komt en welke factoren
daarbij een rol spelen. In dit hoofdstuk gaan we na
hoe scholen er in slagen om een innovatie te conti-
nueren en hoe wordt getracht een zekere inbed-
ding in de schoolorganisatie te bereiken. In deze
uitvoeringsfase streeft men naar een zekere conso-
lidatie. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de
verdere ontwikkeling van het technasium in de
scholen en de factoren die voor deze ontwikkeling
van belang zijn. Bij de uitvoeringsfase worden de
volgende innovatiefactoren onderscheiden:

Infrastructuur
• De complexiteit van de uit te voeren vernieuw-

ing;
• De geboden ondersteuning;
• De gevolgde strategie en planning gericht op

continuïteit.
Autoriteit (mogelijkheden scheppen)
• De pleitbezorgers.
Consensus 
• De betrokkenheid van de uitvoerders van de ver-

nieuwing;
• Het netwerk rond de vernieuwing.

3.1 DE UITVOERING VAN EEN INNOVATIE

De start van een vernieuwing gaat over het alge-
meen gepaard met enthousiasme van de betrokke-
nen. Maar een vernieuwingsproces gaat na enige
tijd niet zonder meer straight forward. De uitvoe-
ringsconsequenties worden soms in onvoldoende
mate overzien. Bijna altijd zijn er hobbels waarvoor
even pas op de plaats gemaakt moet worden om ze
goed te kunnen nemen.
Een vernieuwing blijkt bijvoorbeeld complexer dan
werd voorzien of het draagvlak voor de vernieuw-
ing verbreedt zich niet. Kortom, het is niet zo een-
voudig om te bereiken dat de vernieuwing zowel
inhoudelijk als organisatorisch meer structureel
deel gaat uitmaken van het curriculum en de
schoolorganisatie.

3.1.1 OMGAAN MET DE COMPLEXITEIT

Vernieuwingen zijn vaak complex omdat ze niet
alleen de inhoud en de organisatie van het onder-
wijs, maar ook de werkwijze en de opvattingen van
docenten raken. Het kan lang duren voordat de ver-
nieuwing voldoende afgerond en duidelijk genoeg
is om een nieuwe routine in het handelen van de
docenten te laten ontstaan.

Duidelijkheid 
Innovaties in het onderwijs zijn onder meer com-
plex omdat van docenten ander onderwijs wordt
verwacht, terwijl nog niet duidelijk is hoe hun vak-
gebied er op de langere termijn gaat uitzien. Het
curriculum moet zich vaak tijdens het verande-
ringsproces ontwikkelen. De docent is bijvoorbeeld
niet alleen uitvoerder van een programma, maar
ook educatief ontwerper. Zo bestrijkt het curricu-
lum O&O het hele vwo of havo, van de brugklas tot
het schoolexamen. Binnen het technasium ontwik-
kelen groepjes docenten zich tot vaardige project-
schrijvers.

In scholen die naast kennisgericht meer competen-
tiegericht onderwijs trachten te realiseren, kunnen
er spanningen ontstaan. Een belangrijk probleem is
immers dat de inrichting van competentiegericht
onderwijs om een geheel nieuwe benadering van
onderwijsdoelstellingen, onderwijsarrangementen
en toetsing vraagt. De relatie tussen de traditionele
kennisverwerving en het competentieleren speelt
hierbij een rol. Zo is in het technasium gaandeweg
duidelijk geworden dat schoolvakken kunnen bij-
dragen aan de training van vaardigheden die van
belang zijn voor een O&O-project of dat er bij een
vak een bepaalde theorie kan worden behandeld
die leerlingen kunnen toepassen in een O&O-pro-
ject. De ervaring van één van de technasia is dat
wanneer bij docenten duidelijk wordt dat de ont-
wikkeling van competenties niet botst met vakin-
houden maar toegevoegde waarde heeft de discus-
sie over kennis en competentie verdampt.



Binnen het technasium is het competentieleren in
principe aanvaard als een passende manier van
leren. Zaak is dat in de bovenbouw de projecten
aansluiten op de gewenste competentieontwikke-
ling van leerlingen. De projecten worden steeds
groter, er wordt inhoudelijk meer van de leerlingen
verwacht en er wordt hun meer verantwoordelijk-
heid gegeven. In de examenklas vwo voeren leerlin-
gen zelfstandig een project uit: de ‘meesterproef’.

Een innovatie is mede complex omdat vaak nog
niet alles is uitgekristalliseerd. Tijdens een ver-
nieuwingsproces komen vaak andere nieuwe idee-
ën op die er goed bij aansluiten. Dit maakt wel  deel
uit van het creatieve proces, maar het maakt de
innovatie er vaak niet eenvoudiger op. Een onder-
neming gaat soms aan eigen succes ten onder door
te snelle groei. Daarom moet een onderwijsinnova-
tie soms wat getemperd worden, zodat zoveel
mogelijk mensen kunnen volgen. De vernieuwers
moeten niet blijven hangen in een pioniersmenta-
liteit, zo werd door vernieuwende docenten gecon-
stateerd.
Een innovatie werkt, als het goed gaat, vaak als een
vliegwiel. Dat is op zich een goed teken, maar de
innovatie wordt daardoor wel complexer. Er zijn
twee mogelijkheden om het innovatieproces te
blijven beheersen. Het eenvoudigste is uitstel van
een nieuwe activiteit tot volgend jaar bij de nieuwe
roosterplanning. Een tweede mogelijkheid is om
onervaren docenten te binden aan ervaren docen-
ten en hen een nieuwe onderneming wat rustiger
op te laten starten.

Routine
De complexiteit van een innovatie moet worden
beheerst. Daarvoor is het zonder meer van belang
dat er routine ontstaat bij de uitvoering van het
nieuwe onderwijs. Het duurt lang voordat er door
ervaring een zekere routine ontstaat. Na uitvoering
van enkele projecten is er bij het technasium meer
zicht ontstaan op wat voor projecten kans van sla-
gen hebben. Er ontstaat vaardigheid in het uit-
schrijven van projecten en er ontstaat meer zicht op
welk soort begeleiding van leerlingen effectief is.
Het routinematige handelen wordt bevorderd. Er
wordt nagegaan of bijvoorbeeld reeds uitgevoerde
projecten kunnen worden herhaald. Bij sommige
projecten is dat het geval, bijvoorbeeld bij de pro-
jectopdracht om een stabiel schip te ontwerpen.
Andere projecten zijn opdrachtgebonden, zoals het
ontwerpen van een tijgerverblijf in een dierentuin.
Het streven is dat scholen projecten van elkaar
overnemen via een projectenbank. De ervaring
leert dat dit soms lastig is omdat de projecten vaak
school- (en bedrijfs-)specifiek zijn. Er is meer pro-
jectervaring nodig om tot een overdraagbare pro-
jectenpool te komen voor het vak O&O.

Na een periode van experimenteren
moet routine ontstaan.

In de praktijk blijkt dat voorlopers vaak maar aan
het innoveren blijven. Dat kan contraproductief
zijn:‘volgers’ werken liever met een redelijk uitge-
lijnd aanbod. De participatie van ‘volgers’ is een
teken dat er al een zekere routine is en er dus spra-
ke is van verdere inbedding van de innovatie in de
school.

Kernpunten
• Na een periode van experimenteren moet routi-

ne ontstaan. In het onderwijs betekent dat pro-
ducten kunnen worden hergebruikt en dat goed
gebleken werkwijzen met leerlingen worden her-
haald en worden overgedragen aan nieuwe
docenten.

• Bij een innovatie in ontwikkeling is een docent
uitvoerder én educatief ontwerper. De rol van de
docent is aanvankelijk niet duidelijk. Het nieuwe
onderwijs vraagt om beide rollen.

• Een tweede opgave is dat de innovatie langza-
merhand de vereiste curriculumeigenschappen
laat zien: continuïteit in de leerlijnen, duidelijke
niveaus en duidelijkheid over de samenhang van
kennis en competenties.

• De complexiteit van een innovatie wordt mede
veroorzaakt doordat een innovatie tijdens de rit
nieuwe activiteiten oproept. Tijdens het proces
moet worden afgewogen of uitbreiding nodig is
en op welke termijn. Soms is uitstel gewenst.

3.1.2 ONDERSTEUNING

Uit de innovatiemonitor voortgezet onderwijs19

blijkt dat 91% van de docenten vindt dat ze onder-
steund worden in hun innovatieve rol bij een inno-
vatie. De meest gebruikte vormen van ondersteu-
ning zijn collegiale consultatie, trainingen of cur-
sussen op school en coaching. Het is daarbij
belangrijk dat er een kritische reflectie plaatsvindt
over het proces van inbedding.20 Volgens sommige
docenten van de technasia schiet dat er nog al eens
bij in. Ondersteuning door docenten van buiten de
school wordt beduidend minder ingezet. Al met al
zegt slechts een derde van de docenten voldoende
toegerust te zijn om te innoveren.21 De toerusting
van docenten verdient dus nog wel flink wat aan-
dacht. Of docenten zich intern ondersteund weten,
hangt mede af van de organisatie en de randvoor-
waarden van de het veranderingsproces in de
school. Binnen RSG de Borgen in Leek wordt de ont-
wikkel- en overlegtijd ruim gefaciliteerd. Wekelijks
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overleggen tien docenten met de technator over de
voortgang.

Een belangrijke voorwaarde voor de docenten bij
de uitvoering van de projecten is ook de inrichting
van werkplaatsen. De Borgen in Leek bouwt bij-
voorbeeld nu een werkplaats als onderdeel van de
natuur/scheikunde vleugel (de science floor). Deze
investering betekent ter plaatse een mijlpaal in de
ontwikkeling van het technasium.

Bij het technasium kunnen de technatoren wel tijd
vrijmaken voor netwerken, maar voor docenten is
dat bijna onmogelijk. Het structurele probleem is
dat docenten over te weinig uren beschikken die ze
aan scholing en netwerkdeelname kunnen beste-
den. Toch zijn netwerken van groot belang met het
oog op de bevordering van de draagkracht. In
hoofdstuk 4 wordt de werking van een kennisge-
meenschap voor de ondersteuning van innovato-
ren uiteengezet.

Kernpunten
• Het is belangrijk dat docenten bij innovaties wor-

den ondersteund door scholing en coaching.
Daarbij is de gerichtheid op evaluatie en kritische
reflectie essentieel.

• Innovatie vereist een directe aanpak van knel-
punten. Collegiale consultatie buiten de school
via netwerken kan daarbij behulpzaam zijn.
Docenten hebben daarvoor (rooster)tijd nodig.

3.1.3 STRATEGIE EN PLANNING

Strategie en planning zijn onmisbaar als het gaat
om het continueren van een onderwijsvernieu-
wing. Een innovatie raakt beter ingevoerd indien
deze integreert in de organisatie en de cultuur van
de school. Het moet geen Fremdkörper in de school
blijven. Enkele scholen geven aan hoe de vernieuw-
ing aansluit op andere ambities van de school.

Op het Merletcollege in Cuijk vindt men dat de
aanpak van het technasium goed aansluit bij de
keuze voor interessegericht onderwijs. De school
ontwikkelt daartoe modules binnen de interesse-
gebieden mens en natuur, mens en maatschappij,
kunst en cultuur, sport en bewegen. De modules
worden uitgewerkt door docenten van verschillen-
de vakken. De uitvoering van het interessegericht
onderwijs doorbreekt het traditionele lesgeven. Er
wordt in blokuren gewerkt. Het gaat om blokken
van acht weken van twee lesuren per week.

Het Thorbecke College in Zwolle probeert bepaalde
vaardigheden die in het technasium geleerd wor-
den, zoals het maken van een plan van aanpak, het

maken van een persoonlijk verslag en het terug-
blikken ook te gebruiken in andere vakken. De
school wil op die manier samenhang creëren. Ook
bij het CSG Het Streek in Ede beïnvloedt de erva-
ring met het technasium de werkwijze in andere
vakken. Zo wordt bijvoorbeeld bij het vak Frans
aandacht besteed aan het lezen van een techni-
sche handleiding.
Of een uitvoeringsproces goed verloopt, hangt in
hoge mate af van het beleidsvoerend vermogen
van de school. Anders gezegd, de school moet een
’lerende organisatie’ zijn. Een school is echter niet
zo maar een lerende organisatie. Ze moeten daar-
voor wel de ruimte hebben.

Kernpunten
• De uitvoering van een nieuwe vorm van onder-

wijs wordt bevorderd indien geschikt gebleken
werkvormen naar andere vakgebieden worden
overgedragen en indien er sprake is van aanslui-
ting bij de organisatie en de cultuur van de
school.

• De continuïteit van een innovatieproces is in
hoge mate afhankelijk van het beleidsvoerend
vermogen van de school. De school wordt min of
meer een ‘lerende organisatie.’

3.1.4 PLEITBEZORGERS

Schoolleiding
Binnen het technasium wordt gestreefd naar
gedeeld leiderschap van schoolleiding en techna-
tor. De schoolleiding laat zien dat zij de vernieuw-
ing mede draagt en blijft verantwoordelijk voor
belangrijke beslissingen over concept, organisatie
en randvoorwaarden. Bij het technasium worden
de technatoren binnen de school soms voor een
probleem gesteld dat het probleem van de directie
behoort te zijn. De technator hoeft dat probleem
niet op te lossen, maar dient de directie wel op
effectieve wijze te informeren; bijvoorbeeld over de
voortgang van de ontwikkelingen, door concrete
uitwerkingen aan de directie te laten zien en daar-
bij niet in de verdediging te gaan.

De legitimatie van een innovatie wordt ook bevor-
derd indien toegewerkt wordt naar verdere inbed-
ding van de innovatie. Die inbedding houdt in dat
beleidsdomeinen als inhoud, organisatie en rand-
voorwaarden op elkaar zijn afgestemd. Zo leidt een
onderwijsvernieuwing tot nieuwe functie- en taak-
omschrijvingen. Ook dat is een teken van toene-
mende inbedding. Bij het technasium was het
nodig om de competenties van coördinatoren en
docenten vast te stellen. Daarmee worden de ver-
wachtingen duidelijk en kan de scholing worden
afgestemd op lacunes in competenties. Dergelijke
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preciseringen van functies kunnen ook gebruikt
worden bij het aantrekken van nieuw personeel en
eventueel het bepalen van een passende functie-
waardering. Binnen het lumpsumbeleid hebben
schoolbesturen de mogelijkheid om functies als
leerlingbegeleiders en coördinatoren van innova-
tieprojecten te belonen.

Beleidsondersteuning
Duurzame veranderingen in scholen worden bevor-
derd door een consistent langetermijnbeleid van
de overheid. Daarbij is afstemming nodig op nieu-
we ontwikkelingen die zich voordoen.
In het voortgezet onderwijs is het beleid met
betrekking tot de bètavakken niet altijd even con-
sistent. Enerzijds wordt met innovatieprojecten de
interesse voor bètatechnisch onderwijs bevorderd,
anderzijds worden in de bovenbouw minder stu-
dielasturen toegekend aan de bètavakken.
Daarmee geeft de overheid een tegenstrijdig sig-
naal af. Van scholen en vakdocenten wordt ver-
wacht dat ze meer leerlingen interesseren voor
bètatechniek, maar tegelijkertijd wordt er door de
overheid geknabbeld aan de betekenisvolle rol van
de exacte vakken in havo/vwo.

Kernpunten
• Legitimatie bevordert innovatie. De legitimatie

wordt verstevigd door gedeeld leiderschap waar-
bij de innovator en de schoolleiding samen ver-
antwoordelijk zijn voor de vernieuwingen.

• Het omschrijven van competenties van docenten
en het inrichten van speciale werkruimten ver-
stevigen een innovatie. Het zijn tekenen van een
succesvolle inbedding van de innovatie.

• Een belangrijke steun voor innovatie is een con-
sistent beleid. Het interesseren van leerlingen
voor de bètatechniek moet bijvoorbeeld samen-
gaan met de versteviging van de plaats van de
exacte vakken in het onderwijs. Het overheidsbe-
leid is daarin niet altijd even consistent.

3.1.5 BETROKKENHEID VAN DOCENTEN

De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat een
innovatie gedragen moet worden door docenten
om van succes verzekerd te zijn. De docenten wor-
den niet langer gezien als enkel uitvoerders van
door het management geïnitieerde innovaties,
maar ook als initiatiefnemers en vormgevers van
het veranderingsproces. Uit de eerder genoemde
innovatiemonitor22 blijkt dat volgens schoolleiders
het draagvlak voor innovaties bij docenten groeit.
In 2006 vond 60% van de schoolleiders dat er veel
draagvlak was en in 2007 was dat 80%. De docen-
ten zijn zelf minder positief: van hen zegt 50% dat
er voldoende draagvlak voor vernieuwingen is.

Het draagvlak is het grootst op scholen waar de
ruimte wordt geboden voor de inbreng van ideeën
en ervaringen en het team een sleutelrol vervult bij
de invulling van de innovatie  Om het draagvlak
van een vernieuwing onder docenten nog te ver-
stevigen is het nodig dat blijvend wordt geïn-
vesteerd in docenten door hun ruimte en tijd te
geven voor de innovatieve taken en uitwisseling
van ervaring.

Eigenaarschap wordt bereikt door gezamen-
lijk over de innovatie te praten.

Het beleid binnen de technasia die voorop lopen, is
gericht op de uitbouw van het vak O&O in de
bovenbouw. Daarvoor is vereiste dat O&O meer
vakinhoud krijgt zodat ook eerstegraads docenten
overtuigd raken van de kwaliteit van O&O. Hierbij
is het wel essentieel dat wordt ingezien dat bij
O&O vakdocenten in multi-disciplinair verband
moeten samenwerken. Binnen O&O projecten
wordt de informatie uit verschillende kennisgebie-
den bijeengebracht.

De aard en werkwijze van het O&O vak speelt ook
een rol in acceptatie van eerstegraads docenten.
Veel eerstegraads docenten in de bovenbouw
onderwijzen liever hun eigen bètavak dan dat ze
projecten begeleiden. De verbreding van het draag-
vlak is mede afhankelijk van hoe het O&O-vak zich
ontwikkelt in de school. Daarvoor is tegelijkertijd
de transfer van de expertise van de eerstegraads
docenten nodig naar het vak O&O.

Het draagvlak onder de docenten is ook afhankelijk
van de opstelling van de directie. Zo wordt door een
docent opgemerkt dat de directie het technasium
niet alleen als franje moet zien, als iets dat goed
verkoopt, maar als een verrijking van het onder-
wijs: ”Nu O&O een officieel examenvak gaat wor-
den, zie je dat er een omslag komt. Het vak krijgt
meer status.”

Kernpunten
• Docenten hebben een sleutelrol bij de uitvoering

van innovaties. Blijvende investering in docenten
is daarom nodig. Bijvoorbeeld bij de uitbreiding
van de innovatie naar de bovenbouw.

• De groei van het draagvlak bij docenten en een
positieve ontwikkeling van een innovatie gaan
hand in hand.
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3.1.6 HET NETWERK BUITEN DE SCHOOL

Ouders 
Scholen, die vernieuwing tot praktijk weten te
maken, richten hun beleid niet alleen op de interne
innovatiewerkzaamheden, maar ook op de omge-
ving van de school. Zo worden de ouders steeds
weer geïnformeerd.
Indien een vernieuwingsactiviteit ook door ouders
wordt gewaardeerd, wordt een innovatie steviger
en is die niet meer weg te denken of op een laag
pitje te zetten omdat dat ten koste gaat van het
imago van de school. CSG Het Streek in Ede
gebruikt verschillende manieren om de ouderbe-
trokkenheid te vergroten zoals presentaties,
thema-avonden en rondlooptentoonstellingen. Het
technasium blijkt inmiddels belangrijk voor het
imago van school en daardoor verbetert ook het
draagvlak binnen de school.

Omgeving
In het geval van het technasium worden niet alleen
de ouders, maar wordt ook de bredere omgeving
van de school steeds geïnformeerd over de acti-
viteiten. CSG Het Streek (Ede) heeft daarvoor een
breed netwerk rond de school gecreëerd: er zijn
contacten met bedrijven, gemeenten,Wageningen
Universiteit, politie, hbo-opleidingen, artsen, enzo-
voort.

Bedrijven hebben bij het technasium een belangrij-
ke functie. De blijvende participatie van bedrijven is
nodig om verzekerd te zijn van opdrachten én van
de expertise en interesse uit bedrijven. Tot nu toe
zijn de contacten met de bedrijven tot stand geko-
men via het netwerk van docenten of ouders en
zijn de ervaringen met bedrijven redelijk gunstig.
Veel hangt af van de competenties van de bedrijfs-
medewerkers, zowel vakmatig als communicatief.
Het moet klikken, zowel wat betreft formulering
van de opdracht als de contacten en communicatie
met een bedrijf tijdens de uitvoering en de evalua-
tie. Vooral de leerlingen blijken gevoelig voor de
wijze waarop ze door bedrijven worden onder-
steund.
Een voorbeeld is een MER-project (Milieu-effect
rapportage), waarbij leerlingen het gemeentear-
chief bezochten.“Bij de gemeente hadden ze niet
heel veel tijd”, was hun negatieve ervaring. Over
een ander project: ”De contactpersoon was geen
enthousiaste man. Hij heeft een presentatie gege-
ven en daarna wat informatie gegeven. We begre-
pen wel dat die man niet zat te wachten op tien
groepjes leerlingen die om uitleg vragen”.
De leerlingen van het Thorbecke College in Zwolle
zijn positief over een opdrachtgever. Zij ontwierpen
lampen voor de firma Klaasboer. De heer Klaasboer
vond een paar lampen erg mooi, kwam op de pre-

sentatie van de ontwerpen en heeft ze daarna ten-
toongesteld in zijn lampenwinkel.
Een docent verwacht dat het binnenhalen van
opdrachten op termijn een probleem kan worden.
Er zijn steeds meer scholen die een beroep doen op
bedrijven. In de toekomst zal de samenwerking
tussen scholen en bedrijven daarom structureel
moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld via de
Kamers van Koophandel en met behulp van conve-
nanten over de wederzijdse inspanningen en ver-
wachtingen.

Kernpunt
• Het informeren van ouders en de wijdere omge-

ving van de school, zoals bedrijven, kan een
belangrijke ondersteuning zijn van vernieuwin-
gen binnen de school.
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3.2 WERKZAME FACTOREN BIJ DE UITVOERING VAN EEN ONDERWIJSINNOVATIE

Evenals bij de initiatiefase brengen we de belangrijkste uitkomsten van de beschrijving van de uitvoering
van de innovatie  in kaart met behulp van het IAC-model23. We geven aan of en hoe rekening is gehouden
met factoren die de implementatie van een vernieuwing kunnen bevorderen.
In de linkerkolom zijn de factoren ideaaltypisch aangegeven. In de rechterkolom worden de bij het technasi-
um feitelijk werkzame factoren beschreven tijdens het proces van uitvoering.

28
1 Complexiteit

Wordt rekening gehouden
met de complexiteit van de
innovatie? 
Raken de docenten overtuigd
van de realiseerbaarheid van
de innovatie?

2 Ondersteuning
Is de ondersteuning vooral
gericht op de praktische pro-
blemen van docenten? 
Zorgt de schoolleiding voor
organisatorische, communi-
catieve en financiële voor-
waarden?

3 Strategie en planning ter
bevordering van de continuï-
teit
Maakt de innovatie deel uit
van breder innovatiebeleid in
de school?

4 Pleitbezorgers 
Wordt toegewerkt naar
gedeeld leiderschap? Speelt
de schoolleiding een rol bij de
uitvoering van de innovatie?
Politiek en beleid
Zijn er goede verbindingslij-
nen tussen nationaal en
lokaal niveau?

Infrastructuur (inhoudelijk en procesmatig)

• De complexiteit van het technasium betreft het werken met projec-
ten, de competentiegerichtheid, het nieuwe vak O&O in relatie tot
het vak NLT en het onaffe van de innovatie. Vooralsnog blijft er zorg
over de verdere uitwerking van het technasium bestaan.

• Binnen het technasium wordt de complexiteit in de hand gehouden
door routines (herhaling van inhouden en aanpakken, vakkennis in
relatie tot competenties zien, de plaats van O&O in de school).

• Scholen werken toe naar een stabiele situatie. Nieuwe ideeën wor-
den bekeken op toegevoegde waarde.

• Het technasium is gericht op interne ondersteuning van docenten
(tijd, werkruimten, overleg, reflectie). Een flinke groep docenten
neemt deel aan overleg. Er is soms een tekort aan kritische reflectie
over de voortgang.

• Ondersteunende netwerken hebben een functie bij het oplossen van
problemen. Docenten hebben te weinig roosterruimte voor deelna-
me aan netwerken.

• Het innovatiebeleid richt zich op verdere uitbreiding van het vak
O&O naar de bovenbouw.

• Werkvormen waarmee positieve ervaringen zijn opgedaan, worden
overgedragen naar andere vakgebieden. Dit bevordert de  inbedding
van de innovatie in de school.

• Binnen het technasium wordt gestreefd naar gedeeld leiderschap
van de technator en de  schoolleider.

• Nieuwe omschrijving van functies en taken, bijvoorbeeld de compe-
tenties van docenten en het inrichten van speciale werkruimten
bevordert de inbedding.

• Het overheidsbeleid, dat is gericht op de bevordering van interesse
voor bètatechniek, is niet altijd even consistent. Het belang van exac-
te vakken wordt wel voldoende onderkend maar op lesuren wordt
beknibbeld. Dit is een belemmering voor innovatie op het gebied van
bètatechnisch onderwijs.

UITVOERINGSVOORWAARDEN INNOVATIE: HET TECHNASIUM

Autoriteit (legitimatie binnen en buiten de school)
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3.3 GEVOLGTREKKINGEN

In dit hoofdstuk is ingegaan op de uitvoering van
een innovatie. Gewoonlijk duurt het een jaar of vier
voordat duidelijk wordt of een innovatie slaagkans
heeft. Dat blijkt uit de meer routinematige aanpak
die ontstaat en uit het treffen van meer structurele
maatregelen. Zo worden nu in verschillende tech-
nasia technasiumwerkplaatsen ingericht met
behulp van gemeentelijke huisvestingsgelden.
In deze afsluitende paragraaf gaan we in op de
werking van enkele belangrijke factoren die voor-
waarde zijn voor de uitvoering van een innovatie.
Het zijn factoren die mede bij het technasium heb-
ben gewerkt.

Greep op de complexiteit
Greep houden op de complexe inhoudelijke aard
van een innovatie lukt beter indien wordt vastge-
houden aan een werkbaar format en de ervaringen
worden geëvalueerd. Bij het technasium worden
bijvoorbeeld de ervaringen met werkvormen geë-
valueerd en op basis daarvan worden geslaagde
projecten herhaald. Zo ontstaat routine: een sig-
naal dat de inbedding van de innovatie goed ver-
loopt. De ene innovatie roept echter de andere op
en het inpassen van steeds weer nieuwe ideeën
kan het verwerven van routines tegenwerken.
Steeds opnieuw inspirerende vernieuwers trekken
ook geen ‘volgers’, terwijl participatie van ‘volgers’
cruciaal is voor de uitvoering van een vernieuwing
in de gehele school. Vernieuwers moeten daarom
niet blijven hangen in een pioniersmentaliteit.

Bij de verandering van een vakgerichte vernieuw-
ing is zicht nodig op de lange termijn. Bij het tech-
nasium moeten bijvoorbeeld de leerlijnen van het
vak O&O tot en met het schoolexamen duidelijk

worden. Dit geldt ook voor de relatie tussen com-
petentieleren en meer vakmatige kennisverwer-
ving. Kenmerkend voor O&O is dat er sprake is van
integratie van verschillende disciplines. Dit vereist
een multidisciplinaire samenwerking van docenten
hetgeen een verandering van de rol van de docent
veronderstelt. Juist de verandering van rollen is bij
een innovatie een probleem omdat dit een
gedragsverandering inhoudt.

In de huidige tijd is er veel discussie over de rol van
de docent in het onderwijs. Men spreekt over de
aantasting van de traditionele rol van docent als
overdrager van kennis. Van belang is in te zien dat
verschillende legitieme onderwijssituaties om vari-
atie in docentenrollen vragen. Zo wordt bijvoor-
beeld van docenten gevraagd dat ze niet alleen de
rol van onderwijsgevende, maar ook die van werk-
groepbegeleider of educatief ontwerper kunnen
vervullen.

Ondersteuning
Uit onderzoek in het voortgezet onderwijs blijkt
dat tweederde van de docenten in het voortgezet
onderwijs zich te weinig toegerust voelt voor
schoolvernieuwingen. Continue ondersteuning van
docenten is gewenst. De voorkeur van docenten
gaat meestal uit naar interne ondersteuning.
Binnen het technasium is bijvoorbeeld tijd gereser-
veerd voor overleg, maar toch wordt gesignaleerd
dat er te weinig tijd is voor reflectie over het functi-
oneren van de projectgroepen. Reflectie van docen-
ten over het proces van vernieuwing in de groepen
wordt essentieel geacht vooral als het gaat om het
managen van nieuwe onderwijsarrangementen.

Strategie en planning
De uitvoering van een innovatie wordt bevorderd

5 Betrokkenheid van docenten
Wordt gewerkt aan uitbrei-
ding van het draagvlak binnen
het schoolteam?
Wordt het draagvlak van de
innovatie bevorderd door bre-
dere erkenning?

6 Het netwerk buiten de school
Wordt de participatie van
ouders en instellingen buiten
de school bevorderd? 

Consensus (innovatieklimaat in school en omgeving) 

• Docenten uit meerdere disciplines worden betrokken bij het uitzet-
ten van ontwikkelingslijnen op termijn.

• Draagvlak wordt mede bevorderd door erkenning van O&O als pro-
fielkeuzevak in de bovenbouw.

• De participatie van ouders bevordert de plaats van het technasium
in de school.

• De netwerken rond technasia worden groter.
• De werkafspraken met bedrijven zijn een punt van zorg voor de con-

tinuïteit van het technasium. Structurele afspraken zijn gewenst.

INITIATIEFACTOREN INNOVATIE: HET TECHNASIUM





indien positieve ervaringen zich in een school ver-
spreiden. Dat lukt indien een vernieuwing aansluit
bij andere vernieuwingsopties van de school. Zo
sluit het technasium op een school aan bij de bre-
dere wens van de school om interessegericht
onderwijs te realiseren.

Pleitbezorgers  
Innovatie is gebaat met gedeeld leiderschap. De
coördinator van een vernieuwing moet niet alleen
organiseren, maar ook ondernemen en de innova-
tie op de kaart zetten in samenwerking met de
schoolleiding. De legitimiteit van het werk van
coördinatoren en docenten wordt ook bevorderd
door de omschrijving van nieuwe functies en
taken. Bij het technasium zijn bijvoorbeeld compe-
tentiebeschrijvingen voor technatoren en voor
docenten opgesteld (O&O-begeleiders) zodat de
scholing, ontwikkeling en ondersteuning en team-
building gericht kan plaatsvinden.

Betrokkenheid
De uitvoering van een innovatie wordt bevorderd
door een blijvende investering in het draagvlak van
docenten. Om draagvlak te bevorderen is het nodig
dat argumenten pro en contra op tafel komen, er
geïnvesteerd wordt in de sterke kanten van docen-
ten en aan hen de tijd wordt gegund om te groeien.
Op scholen waar ruimte wordt geboden voor de
inbreng van ideeën en ervaringen en het team een
sleutelrol vervult bij de invulling van de innovatie is
het draagvlak het grootst. Uitbreiding van partici-
patie van docenten is belangrijk. Zo is de participa-
tie van de eerstegraads docenten binnen het tech-
nasium belangrijk voor de verdere ontwikkeling en
legitimatie van het vakgebied O&O.

Netwerken
Veel onderwijsinnovaties reiken tot buiten de
school, bijvoorbeeld het werkplekleren waarbij
binnen bedrijven leerwerkplekken worden inge-
richt. Ook al wordt er steeds meer op gewezen dat
scholen meer moeten samenwerken met instellin-
gen en bedrijven is het in de praktijk moeilijk om
daarvoor de goede structuren te vinden. Op het
gebied van bètatechniekonderwijs is bijvoorbeeld
Jet-Net actief. Hierbij zijn vele grote en middelgrote
bedrijven betrokken.
Bij het technasium leveren bedrijven een belangrij-
ke bijdrage aan onderzoeks- en ontwikkelingspro-
jecten. Het is voor de toekomst van een dergelijke
onderwijsopzet gewenst dat op basis van gesloten
convenanten structureel op de medewerking van
het bedrijfsleven gerekend kan worden. Aangezien
van bedrijven een bijdrage aan het onderwijs voor
leerplichtige leerlingen wordt verwacht, dienen
bedrijven daarvoor een subsidie van het ministerie
van onderwijs te ontvangen.
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De betekenis van een kennisgemeen-
schap voor innovatie

4

In dit hoofdstuk beschrijven we de werking van een
kennisgemeenschap bij een onderwijsinnovatie
zoals het technasium.

4.1 WAT IS EEN KENNISGEMEENSCHAP?

In het voorgaande is uiteengezet hoe binnen scho-
len effectief aan onderwijsvernieuwing kan wor-
den  gewerkt. Uitvoerig is ingegaan op inhoudelijke
aspecten zoals strategie, ondersteuning, andere
randvoorwaarden, legitimatie en bevordering van
draagkracht. Daarbij kwam ook het belang van
ondersteunende netwerken aan de orde.
Netwerken kunnen verschillende functies hebben,
zoals de uitwisseling van ervaringen, samen educa-
tief ontwerpen, samen belangen behartigen, pro-
fessionalisering of het bijeenbrengen van verschil-
lende disciplines om van elkaar te leren. Aan net-
werken worden verschillende namen gegeven,
zoals kenniskring of kennisgemeenschap.

Bij een innovatie in ontwikkeling is een
docent uitvoerder én educatief ontwerper.

Een kennisgemeenschap omschrijven we als “een
op ontwikkeling en gebruik van kennis gericht net-
werk van docenten, onderzoekers, beleidsmakers,
ontwikkelaars en ondersteuners”. Een kennisge-
meenschap is interdisciplinair van samenstelling
en gericht op gebruik van kennis in het onderwijs.
Dat kan op verschillende manieren. Wij beperken
ons hier tot een kennisgemeenschap die een
schoolvernieuwing ondersteunt. Een belangrijk
kenmerk van een kennisgemeenschap is verder dat
het netwerk een relatief korte levensduur heeft
omdat die gericht is op een probleemsituatie van
tijdelijke aard.

De ervaring met kennisgemeenschappen bij onder-
wijsinnovatie is in Nederland van vrij recente
datum, maar uit een landelijke inventarisatie naar
de aanwezigheid en het functioneren van kennis-
gemeenschappen blijkt dat ze niet meer zijn weg
te denken uit de onderwijswereld24. Ook binnen het
voortgezet onderwijs ontstaan steeds meer kennis-
gemeenschappen.

4.2 DE KENNISGEMEENSCHAP TECHNASIUM

Binnen de vernieuwing van het bètatechniekon-
derwijs is ervaring opgedaan met een kennisge-
meenschap bestaande uit docenten van verschil-
lende scholen in de rol van onderwijsinnovator
(technator). Het doel was deze technatoren te
ondersteunen bij hun innovatieve taak. Een neven-
doel was om ervaring op te doen met de werking
van een kennisgemeenschap en daarover te rap-
porteren zodat nieuw op te richten kennisgemeen-
schappen daarmee hun voordeel kunnen doen.

De kennisgemeenschap technasium is opgezet
voor docenten die binnen het technasium de taak
hebben om de vernieuwing aan te sturen (de tech-
natoren). Het doel van de kennisgemeenschap was
het uitwisselen van ervaringen en het ordenen
daarvan zodat erover gereflecteerd kon worden.
Het uiteindelijke doel was dat de deelnemers zich
gesteund weten in hun rol van innovator.

De kennisgemeenschap technasium heeft gefunc-
tioneerd van juni 2006 tot april 2007. In totaal zijn
er vijf middagbijeenkomsten georganiseerd van
14.00 uur tot 17.30 uur. Aan de kennisgemeenschap
namen vijftien technatoren van evenzoveel scholen
deel, twee regionale projectleiders en drie mede-
werkers van ontwikkelings- en onderzoeksinstitu-
ten. Rond het thema van een bijeenkomst nam ook
vaak een expert deel. Er zijn experts uitgenodigd op
het gebied van communicatie, competentie leren
en innovatie.



4.3 HULPZAME RICHTLIJNEN

Lieberman en McLaughlin25 geven een aantal richt-
lijnen die de werking van een kennisgemeenschap
kunnen bevorderen.
• Focus op een probleem of actie.
• Gebruik werkvormen die leiden tot participatie

en doen.
• Bevorder uitwisseling, met inbreng van expertise.
• Demonstreer de gelijkwaardigheid van de deel-

nemers door gelijkwaardige inbreng, houdt geen
referaten, reageer op uitingen en orden deze met
behulp van denkkaders.

• Focus op kennis van onderwijsprocessen en min-
der op inhoud.

We geven hier aan hoe de genoemde richtlijnen
binnen de kennisgemeenschap Technasium de
werkzaamheden van de technatoren hebben
ondersteund.

4.3.1 FOCUS OP PROBLEEM OF ACTIE

De kennisgemeenschap was gericht op de vraag
hoe als docent de rol van innovator te vervullen. De
docenten brachten hiervoor tijdens de bijeenkom-
sten eigen ervaringen in, bijvoorbeeld door verslag
te doen over het spanningsveld binnen de eigen
school rond de innovatie of door competenties aan
te dragen waaraan een O&O-docent moet voldoen.
Het was vervolgens aan de coach en experts om
ervaringen in kaders te plaatsen. De directe
opbrengst daarvan voor de betrokkenen is geweest
dat problemen niet meer op één hoop worden
gegooid, maar de praktijk systematischer wordt
geanalyseerd.

4.3.2 PARTICIPATIE

Binnen de kennisgemeenschap ontstond een
goede sfeer waarin docenten samen werkten aan
de realisering van het technasium. Er was een sterk
wij-gevoel onder de docenten omdat ze allen ‘pio-
niers’ waren en allemaal voor dezelfde uitdaging
stonden. Het functioneren van de kennisgemeen-
schap is mede bevorderd doordat ervaren én min-
der ervaren docenten deelnamen. Ook de variatie
in innovatieaanpak op de verschillende scholen
bevordert de discussie en een zinnige opbrengst.
De onderlinge betrokkenheid werd vergroot door
de toezending van tussentijdse e-mails, die beston-
den uit gedegen verslaggeving, korte informatie
over relevant nieuws, suggesties voor opdrachten
en tijdige agendering met het verzoek aan/afwe-
zigheid te melden.

De basis voor een kennisgemeenschap is de
praktijkervaring. De taak van de kennisge-
meenschap is om de ruimte te bieden om die
naar voren te brengen en het gereedschap aan
te bieden om die praktijkervaring  te ordenen.

Binnen de kennisgemeenschap werd veel tijd inge-
ruimd voor het werken in groepen aan een
opdracht en het plenair presenteren van de bevin-
dingen. De werkgroepen leverden steeds een goede
opbrengst op, bestaande uit handelingsdirectieven
voor de praktijk. Het bleek dat de doe/ontwerpop-
drachten meer activiteit opriepen dan de analy-
seeropdrachten.

Een essentiële voorwaarde voor de effectiviteit van
de bijeenkomsten was dat de bijeenkomsten goed
werden bezocht. Van de vijftien docenten waren er
steeds minstens tien aanwezig  Dat bleek voldoen-
de voor een effectieve samenwerking.

Praktische randvoorwaarden voor een effectieve
kennisgemeenschap zijn;
• Tijdige planning van bijeenkomsten met ruime

tussenperioden (vóór het tijdstip van de rooster-
planning in scholen);

• Toereikend budget;
• Een gefaciliteerde coördinator;
• Een vaste coach;
• Mogelijkheid om experts in te huren.

4.3.3 UITWISSELING, MET INBRENG VAN 
EXPERTISE

De basis voor een kennisgemeenschap is de prak-
tijkervaring. De taak van de kennisgemeenschap is
om de ruimte te bieden om die naar voren te bren-
gen en het gereedschap aan te bieden om die prak-
tijkervaring te ordenen. De ordening van praktijker-
varing wordt bevorderd door de gelijkgerichtheid
van de deelnemers.

In werkgroepen werden ervaringen uitgewisseld en
vervolgens werd daarop in een plenaire bijeen-
komst gereflecteerd en werden de bevindingen
geordend. Daarbij is gebruik gemaakt van orde-
ningskaders26.
Zowel de coach, de experts als de docenten reikten
hierbij denk- en handelingskaders aan. Zo was het
bijvoorbeeld een echte eye-opener dat technatoren
zichzelf meer als ondernemer zouden moeten
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opstellen in plaats van als projectmanager. Dit zijn
twee verschillende rollen die om verschillend han-
delen vragen. We geven hieronder schematisch de
verschillen aan:

Ondernemer Manager
pionier organisator
ontwerper docent/coach
verkoper motivator
veranderaar regelaar/oplosser
motivator beslisser
onderhandelaar controleur

De manager netwerkt binnen de O&O-sfeer en
onderhoudt het netwerk. De ondernemer wil een
strategisch netwerk en is gericht op de rol van de
school in de regio. De manager werkt aan de uit-
bouw van het corpus van het technasium, de
ondernemer brengt het technasium over het voet-
licht, in de school, naar de ouders en naar andere
spelers buiten de school. De manager praat over de
dagelijkse gang van zaken, de ondernemer over het
perspectief voor de toekomst. Dergelijke denkka-
ders geven ruimte om sprongen vooruit te maken
in plaats van te blijven steken in bestaande kaders.

4.3.4 GELIJKWAARDIGHEID

De gelijkwaardigheid van praktijk en theorie wordt
bevorderd door eerst ruim baan te geven aan de

praktijkervaring en deze vervolgens te ordenen met
praktijktheoretische noties. Al doende bleek dat
het goed werkte om theoretische concepten hand-
zaam te maken door middel van korte oneliners,
lijstjes, observatie-instrumenten en perspectiefwis-
selingen die direct toepasbaar waren. Hierdoor
werd ook een gelijkwaardige inbreng van docenten
en experts bereikt. Het is in zekere zin gelukt om
praktijkervaringen te ordenen ten dienste van toe-
komstige actie in de school.

4.3.5 FOCUS OP PROCES

Aanvankelijk waren de docenten uit de kennisge-
meenschap vooral gericht op de procesproblemen
(de praktische invoeringsproblemen). Naarmate de
kennisgemeenschap vorderde bleek dat de docen-
ten voldoende greep hadden op het verloop van de
innovaties in de school. De wens kwam naar voren
meer productgericht te werken zoals het opstellen
van een lijst van competenties voor de technasium-
docent.
De richtlijn om vooral problemen en processen in
een kennisgemeenschap aan de orde te stellen kan
dus worden aangevuld. Het gezamenlijk werken
aan een product, dat iedereen kan gebruiken, gaf
een positieve impuls. De docenten hebben bijvoor-
beeld kennis genomen van het gedachtegoed van
SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) over com-
petenties van docenten. Dit heeft geleid tot het
opstellen van een lijst van competenties voor de
O&O-docent en de technator27.
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BIJLAGE 1 NAMEN GEÏNTERVIEWDE EXPERTS

Tine Kuiper, docent O&O RSG De Borgen, Leek
Bas Siebring, docent O&O RSG De Borgen, Leek
Yvonne Veltman, technator Thorbecke SG, Zwolle
Anita Vasterd, vestigingsdirecteur Merletcollege, Cuijk
Wim Lambermont, technator Merletcollege, Cuijk
Gerrit Visscher, technator CSG Het Streek, Ede
Anita Boelsums, stakeholder engagement advisor-education Nederlandse Aardolie Maatschappij,

Groningen

De foto’s in de brochure zijn gemaakt op CSG De Streek, Ede

BIJLAGE 2 PLATFORM BÈTA TECHNIEK: HET UNIVERSUMPROGRAMMA

Nederland heeft in de toekomst meer goed opgeleide mensen nodig, vooral in bèta/techniek. Daarom heeft
de regering zich ten doel gesteld de komende jaren te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide
bèta’s en technici. Dit streven komt voort uit de zogenaamde Lissabon-doelstellingen 2000 die beogen in
tien jaar een hoogwaardige Europese kenniseconomie te realiseren. Om dit doel te bereiken heeft de rege-
ring het Platform Bèta Techniek ingesteld. Het kwantitatieve doel is structureel 15% meer leerlingen en stu-
denten in bètatechniekonderwijs. Daarvoor is een aanpak over de hele loopbaanketen nodig.

Voor havo en vwo is er het Universum Programma. Met dit stimuleringsprogramma probeert het Platform
het bètatechnisch onderwijs aantrekkelijk en interessant te maken zodat meer leerlingen voor bèta/tech-
niek kiezen. Het Platform stimuleert de scholen zich als bèta-school profileren. Daartoe stimuleert, subsidi-
eert en evalueert het scholen die zich inzetten voor verbetering van het bètatechnisch onderwijs. Sommige
technasia maken gebruik van de subsidies voor universumscholen die voor drie jaar gelden.
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ingscommissie Nieuwe Scheikunde. Een kerngedachte van deze commissie is om leerlingen te leren een
contextvraag te verbinden met het aanleren van scheikundige begrippen. Net als bij de ontwikkeling van
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De vernieuwing van het bètatechnisch onderwijs is
binnen het voortgezet onderwijs op het ogenblik de
meest populaire vernieuwing. Dat heeft resultaat: steeds
meer leerlingen kiezen een bètaprofiel.

Deze brochure gaat over de vraag hoe op havo/vwo-scho-
len de vernieuwing van het bètatechnisch onderwijs op
gang komt en tot een nieuw onderwijsaanbod voor leer-
lingen leidt. De brochure informeert de lezer over factoren
die er bij een vernieuwing toe doen. De beschrijvingen,
aan de hand van een casus, leiden tot handreikingen die
bruikbaar zijn voor docenten en rectoren die verantwoor-
delijk zijn voor soortgelijke schoolvernieuwingen.

De casus betreft de ontwikkeling van het technasium op
vijftien havo/vwo-scholen. In het technasium wordt het
nieuwe schoolvak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) ont-
wikkeld, twee vaardigheden die essentieel zijn voor de
bètaberoepspraktijk. De intentie is leerlingen vertrouwd
te laten raken met beroeps- en praktijksituaties en hun
interesse te wekken voor het bètatechnisch onderwijs in
de vorm van projectonderwijs.
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