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Voorwoord 
Ons promotieonderzoek is een trektocht van beide auteurs gedurende meerdere jaren 
geweest, om deze wat sleetse metafoor nog maar eens te gebruiken. Wij zijn echter niet als 
partners gestart. Vrij snel nadat ieder van ons op pad is gegaan, hebben onze wegen zich 
gekruist. Verwonderlijk is dat niet, omdat we in hetzelfde landschap trokken, bepaald door de 
binnen- en buitengrenzen van de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl (OVC). Daarnaast 
hebben we altijd hetzelfde doel voor ogen gehad. Het was duidelijk dat samen verder trekken 
grote voordelen zou bieden. De weg was niet altijd gemakkelijk begaanbaar, de beste koers 
niet altijd direct duidelijk en we waren het ook niet altijd eens, bijvoorbeeld kiezen voor een 
spectaculaire omweg met kans op verdwalen of een kortere weg die recht leek af te 
stevenen op het doel. Kortom: allemaal zaken die horen bij een trektocht. Wat gaandeweg 
wel duidelijk is geworden, is dat samen trekken niet alleen inspirerend en stimulerend is, 
maar ook hoogst noodzakelijk is voor het ontwikkelen van inzicht in en betekenis geven aan 
de route, de reisbepakking en het doel. En met de woorden ‘betekenis geven’ verlaten we 
deze metafoor.  
 
Het onderzoek waarvan in beide gekoppelde proefschriften verslag wordt gedaan, is 
complex en veelomvattend en tegelijkertijd ook de afspiegeling van een gezamenlijk 
leerproces. Gezamenlijk werken aan een nieuw idee, gezamenlijk werken aan toepassingen 
in de praktijk, gezamenlijk analyseren van wat je ontdekt en leert, gezamenlijk verwerken van 
externe expertise om dit proces te versterken en het resultaat vervolgens gezamenlijk onder 
woorden proberen te brengen, is een van de beste manieren om kwalitatief hoogwaardige 
kennis en vaardigheden te ontwikkelen en duurzaam te verankeren. Dit geldt niet alleen voor 
docenten in scholen zoals wij aantonen in dit proefschrift, maar ook voor onderzoekers, zoals 
wij aantonen met het verslag van dit onderzoek. Er zit dus heel veel gezamenlijks in deze 
beide proefschriften. Het is dan ook oorspronkelijk ontworpen en geschreven als een 
samenhangend onderzoeksverslag. Formele regels vanuit het ministerie van OCW hebben 
het gedurende de laatste periode van onze promotie noodzakelijk gemaakt om het 
gezamenlijke resultaat op te splitsen in twee afzonderlijke proefschriften, waarvoor steeds 
een van ons de eerste verantwoordelijkheid draagt. Deze twee afzonderlijke proefschriften 
zijn ingeleverd bij de manuscriptcommissie en worden beschikbaar gesteld aan de 
universiteit. Ten behoeve van de leesbaarheid brengen wij tevens een handelseditie uit, 
waarin beide proefschriften in elkaar worden geschoven tot een leesbaar boek. In het 
volgende deel van dit voorwoord verhelderen wij hoe beide afzonderlijke proefschriften als 
twee helften van een puzzel in elkaar grijpen.  
 
 
Leeswijzer 
In het overzicht op de volgende pagina laten we zien dat er twee proefschriften zijn met 
dezelfde titel en dezelfde auteurs. Voor de openbare verdediging van ieder proefschrift zal 
steeds de eerste auteur verantwoordelijk zijn. Ieder van de twee proefschriften bevat 
hoofdstukken en paragrafen die onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vallen 
van beide auteurs. Voor hoofdstuk 1, 2, 4 en 10 geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van beide onderzoekers. In het overzicht wordt aangegeven wie van beide auteurs de eerst 
verantwoordelijke is voor een bepaald(e) hoofdstuk of paragraaf en welke delen onder 
gezamenlijke verantwoordelijkheid vallen. Marleen Rikkerink is eerste verantwoordelijke voor 
de hoofdstukken 3, 6 en 7. Henk Verbeeten is eerste verantwoordelijke voor de 
hoofdstukken 5, 8 en 9. Als wetenschappelijk verslag moeten beiden proefschriften 
gecombineerd worden. Alle paragrafen uit hoofdstuk 2 en alle casussen uit de hoofdstukken 
5 tot en met 9 zijn noodzakelijk voor de gezamenlijke cross case analyse in hoofdstuk 10. De 
casussen van School A tot en met School F kunnen als zelfstandige gevalsbeschrijvingen 
worden gelezen. Om de discussieparagrafen bij de casussen van School B tot en met 
School F goed te kunnen begrijpen, is het nodig om de paragrafen 3.7 en 3.8 aandachtig te 
bestuderen. In paragraaf 3.8 worden de visualisaties uitgelegd waarmee patronen van 
interventies worden toegelicht binnen het conceptuele model. Voor een goed begrip van de 



cross case analyse is het noodzakelijk om de uitgangspunten van paragraaf 3.8 te kennen 
en de aanpak van de discussieparagrafen bij de afzonderlijke gevalsbeschrijvingen. Dit is de 
reden dat wij ervoor hebben gekozen om deze paragrafen in beide proefschriften op te 
nemen.  
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Een promotieonderzoek doen, vlak voordat je 65 wordt, moet je gegund worden. Je hoeft het 
niet meer te doen voor je carrière - althans tot voor kort was dat in Nederland zo -. Het 
overkomt je zoals ijzervijlsel naar de magneet getrokken wordt. Het is me gegund en ik heb 
er van genoten, alhoewel veel mensen in mijn omgeving wellicht niet op alle momenten die 
indruk van me hebben gekregen. Als ik eerlijk ben, heb ik het mezelf ook gegund. Ik had nog 
iets af te maken, een vaag gevoel, maar het was er wel. Een lange rode draad door mijn 
‘professionele’ leven dat aan het eind een beetje gerafeld was. Er lag nog geen knoopje in. 
Dat knoopje is nu gelegd, maar voor alle zekerheid heb ik dat nog maar niet helemaal aan 
het eind gedaan. Aan die lange rode draad is door veel mensen bijgedragen. En een aantal 
daarvan ga ik bedanken, omdat ik het gevoel heb dat ze in verband met dit proefschrift een 
eindje meegelopen zijn, soms al heel lang geleden.  
 
Ik begin natuurlijk met Marleen Rikkerink, mijn hartelijke, onverzettelijke, gedreven en 
intelligente compagnon, waarbij ik me heb aangesloten. Hoe wij hebben samengewerkt 
hebben wij hiervoor al verwoord. En meteen hierna moet ik natuurlijk Robert-Jan Simons 
noemen en Jos Zuylen, promotor en co-promotor, die veel intellectuele steun, bemoediging 
en persoonlijke energie gestoken hebben in het begeleiden van Marleen en mij, zelfs vanaf 
hun vakantieadressen. Hun aanpak was bijzonder en daar kan ik als ervaringsdeskundige 
over oordelen.  
 
Apart aandacht verdient de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl (OVC), de stafmedewerkers 
van de OVC en de scholen in de OVC. Zij hebben het op allerlei manieren mogelijk gemaakt 
dat dit onderzoek van de grond kon komen en kon worden uitgevoerd. En binnen de zes 
scholen die in dit onderzoek ‘participeren’, en voor mij nog een school extra, zijn er heel wat 
mensen, van top-management tot docenten en onderwijsassistenten, aan wie wij grote dank 
verschuldigd zijn, zowel voor hun medewerking, hun tijd en het vertrouwen dat ze ons 
geschonken hebben. Bijzondere dank gaat ook uit naar actieprogramma Maatschappelijke 
Sectoren & ICT (M-ICT) voor een bijdrage aan de financiering van het onderzoek. Tenslotte 
zijn Marleen en ik Veerle Verbeeten dankbaar voor de snelle vertaling in het Engels van de 
samenvatting. 
 
En dan ben ik toe aan de mensen die ooit een stukje met mij mee meegelopen zijn, soms als 
leermeester, soms als vriend en soms als collega, vaak was het, in elk geval van mij uit, een 
combinatie. En ik begin, heel recent, bij Peter Sleegers, die mij zogezegd, op het voorlaatste 
stukje van de tocht het goede kronkelpad gewezen heeft. Dit was nog voor de start met 
Marleen Rikkerink, maar zijn invloed op mijn denken en de breedte van het 
literatuuroverzicht, hebben in deze dissertatie hun sporen achter gelaten.  
 
En dan ga ik maar meteen terug naar het vroegste begin en noem de mensen die in mijn 
gevoel bijgedragen hebben aan dit proefschrift. Om te beginnen mijn oom Harry Tillemans, 
die in mij als klein jongetje - eind lagere school, begin middelbare school - de fascinatie voor 
de psychologie heeft bijgebracht. Direct daarna volgen twee leraren aan het Bisschoppelijk 
College in Weert, - waar ik uitmuntte in spijbelen en overschrijven en uiteindelijk gered ben 
door Miriam, nog steeds mijn partner -. Ik denk met grote dankbaarheid terug aan het 
’nieuwe leren’ (binnen en buiten klassenverband) in de bevlogen lessen van Cor Janssen, 
bioloog en Willem Tielen, filosoof. Inspirerend, stimulerend en gericht op zelf denken en 
vragen stellen, zoals onderwijs hoort te zijn. En dan de universiteit in Utrecht, pas in mijn na-
kandidaats op het Instituut voor Ontwikkelingspsychologie ervaar ik weer dezelfde sfeer van 
het nieuwe leren bij Jan Rupp en René Appel. Deze periode is van grote wetenschappelijke 
en maatschappelijke vorming voor mij geweest. Samen met studenten en 
onderwijsassistenten vormden wij, zoals wij het in dit proefschrift omschrijven, een echte 
‘community of learning and practice’.  
 
En dan is het beurt aan Jan Slavenburg, eerst mijn collega-baas (op project OSM in 
Rotterdam), daarna mijn echte baas en tenslotte bovenbaas als directeur-bestuurder van het 



CED. Met hem heb ik menig robbertje uitgevochten over het wetenschappelijk bedrijf en ons 
werk, maar van zijn kant altijd integer ‘over de zaak en nooit op de persoon’. Ik heb ook aan 
hem veel te danken. Als collega heb ik met Ernst Keijsers (JongLerend), Peter van der Zwaal 
(Cultureel Erfgoed opsnuivend) en Ineke van der Zwaal (Netwerkend en verder te veel om 
op te noemen) bijzondere momenten van intensieve, spannende, verrijkende en 
vriendschappelijke werkervaringen gehad. Marij Bouwmans, een begaafd ‘Appreciative 
Inquiry’ consultant, heeft mij laten zien wat ‘lerend en waarderend vernieuwen’ inhoudt. En in 
een heel ander verband denk ik met plezier terug aan de vaak lange gesprekken met Ben 
Geuzendam.  
 
Jos Zuylen moet ik apart noemen. Vanaf het moment dat ik hem heb leren kennen, als 
leermeester, collega en vriend tegelijk en door elkaar, is mijn (professionele) leven niet meer 
hetzelfde geweest en mijn nachtrust soms ook niet. En het is nog niet afgelopen, Jos!  
 
Dana Theunissen, mijn partner-mantelzorger voor mijn vriend Jan Nieuwenhuizen, heeft de 
laatste maanden steeds meer gedaan, wat gedaan moest worden wanneer ik mijn 
prioriteiten moest verleggen. 
 
En als het me dan gegund is, dan is dat zeker door Miriam, Veerle, Mirte en Erwin. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Introductie 
In 2005 zijn wij, respectievelijk als onderwijskundige van een school voor voortgezet 
onderwijs en als extern innovatieadviseur-onderzoeker, betrokken geraakt bij een unieke 
onderwijsontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Het gaat om scholen die vrijwillig 
gezamenlijk optrekken om elkaar te ondersteunen bij het realiseren van beter onderwijs en 
die er zich tegelijkertijd van bewust zijn dat ze hiermee economische waarde kunnen 
creëren. Ze richten daarvoor de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl (OVC) op. Deze 
coöperatie is niet alleen uniek als initiatiefrijk en creatief onderwijskundig project binnen het 
Nederlandse vernieuwingslandschap in het eerste decennium van de 21e eeuw, maar 
daarmee ook een rijke context voor onderzoek naar grootschalige en integrale 
innovatieprocessen. Het onderzoek waarover wij in onze gekoppelde proefschriften 
rapporteren, vindt plaats tegen deze achtergrond. Wij volgen in de vorm van een meerjarige 
gevalsstudie zes scholen uit de OVC in hun streven om gedigitaliseerd leermateriaal te 
arrangeren, te ontwikkelen en te implementeren binnen de vernieuwde onderwijssetting van 
de eigen school.  
 
In paragraaf 1.2 gaan we in op de relevantie van onderzoek naar innovatieprocessen op 
OVC-scholen. In paragraaf 1.3 volgt een portret van de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl 
(OVC). Vervolgens beschrijven wij in paragraaf 1.4 de onderwijskundige context en deels 
ook de maatschappelijke en politieke achtergronden waarbinnen de scholen strategisch 
beleid ontwikkelen en concretiseren in de eigen organisatie. Zoals we in het voorwoord 
hebben aangegeven, vormen beide proefschriften inhoudelijk een eenheid en kunnen ze niet 
los van elkaar gelezen en bestudeerd worden. De onderzoeksvragen volgen in paragraaf 1.5 
en tenslotte is de opzet van beide proefschriften in paragraaf 1.6 terug te vinden. 
 
 
1.2 Probleemstelling en relevantie van het onderzoek 
De OVC beschouwen wij als de specifieke context binnen het grotere geheel van de 
Nederlandse onderwijskundige context. Tegen deze achtergrond schetsen wij de relevantie 
van het onderzoek. Deze hangt nauw samen met onze fascinatie voor het vaak grillige en 
ook moeizame verloop van innovatieprocessen in scholen die zich met ingrijpende 
veranderingen of vernieuwingen bezighouden, al dan niet onder druk van vaak tegenstrijdige 
regelgeving en opvattingen in de politieke en maatschappelijke context. Onze beroepsmatige 
interesse in het begeleiden of sturen van vernieuwingen in schoolorganisaties hangt daar 
mee samen. Uit eigen ervaring weten we hoe moeilijk het is op basis van meestal te weinig 
en vaak subjectieve gegevens een goed beeld te vormen van processen die zich in een 
schoolorganisatie voltrekken en op basis daarvan een helder advies te formuleren of een 
concrete ondersteuningsactie te ondernemen. Uit publicaties in vakbladen over ervaringen 
van collega-innovatieondersteuners of consultants, maar ook uit wetenschappelijk 
onderzoek, zijn we bekend met het gebrek aan effectiviteit en duurzaamheid van veel 
vernieuwingen in (dienstverlenende) bedrijven en (onderwijs)organisaties. Boonstra (2000) 
en Werkman (2006) noemen percentages van niet-succesvolle innovatie die schommelen 
tussen 70% en 80%. Onder niet-succesvol rekenen ze innovatieprocessen die niet 
doorzetten, die niet goed worden afgerond of die hun doel niet bereiken en waar de 
afnemers/doelgroepen niets van merken. Ook in het politieke debat en de media gaan 
problemen in en met het onderwijs niet ongemerkt voorbij. In “Vijf jaar innoveren”, de 
samenvatting van grootschalig onderzoek in en met scholen in het kader van de ‘Expeditie 
durven, delen, doen’ van de VO-raad, luidt de tweede zin: “De Tweede kamer heeft 
‘innovatie bij wet’ mislukt verklaard.” (Waslander, 2011). Gelukkig wordt uit de rest van dit 
rapport en de gespecialiseerde bijlagen duidelijk dat de context weliswaar van groot belang 
is voor de duurzaamheid van vernieuwingen, maar dat scholen in sterke mate invloed 
kunnen uitoefenen op het slagen en falen van innovaties.  
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Door middel van diepgaand kwalitatief onderzoek in de zes scholen, die vanwege hun 
participatie in de OVC vergelijkbaar zijn in hun vernieuwingsdoelen en aspiraties, hopen wij 
meer zicht te krijgen op de factoren en processen die een rol spelen bij de invoering van ict 
als ondersteuning van het onderwijsvernieuwingsproces en de implementatie van 
gedigitaliseerd leermateriaal in de onderwijspraktijk. Wij denken hiermee een praktische 
bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van expertise op het gebied van 
innovatiemanagement die nodig is binnen de OVC en bij de innovatieleiders van de scholen. 
Wij vertrouwen erop dat deze kennis ook breder bruikbaar is voor innovatieleiders, 
innovatieadviseurs en consultants die werkzaam zijn in sectoren als onderwijs, welzijn en 
dienstverlening. Het gaat met name om sectoren waar vaak onder grote druk en in een 
turbulente omgeving wordt gewerkt aan het verbeteren of vernieuwen van processen en 
producten. Dit gebeurt door hoog opgeleide professionals en semi-professionals. Maar onze 
eerste interesse gaat uit naar de bruikbaarheid en validiteit van wetenschappelijke inzichten 
en empirische gegevens die verklaringen kunnen bieden voor het al dan niet slagen van 
innovaties. In het verlengde van onze probleemstelling of het de zes scholen lukt dat 
docenten gedigitaliseerd leermateriaal gaan gebruiken en dat ze de meerwaarde daarvan 
gaan zien voor verbetering van het onderwijsleerproces van leerlingen, ligt de behoefte om 
een conceptueel model te ontwikkelen dat inzicht geeft in het verloop van innovaties en in 
instrumenten om innovatieprocessen te beïnvloeden in een gewenste richting. 
 
 
1.3 De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl (OVC) 
Op 21 september 2005 is de OVC opgericht. Het is bijzonder dat tien scholen voor 
voortgezet onderwijs een samenwerkingsverband met elkaar aangaan met als doel een 
stimulerende omgeving te creëren voor wat hen bindt: het realiseren van een 
onderwijsvernieuwing die is gefocust op het ontwikkelen en invoeren van inspirerende 
leeromgevingen voor leerlingen en medewerkers. Bijzonder is dat het initiatief voor oprichting 
van de OVC van een van de scholen zelf is uitgegaan en niet door de overheid op basis van 
een of andere stimuleringsmaatregel is gestimuleerd. We spreken hier dus over initiatiefrijke 
scholen die niet alleen optimaal gebruik maken van kansen in de landelijke of lokale 
onderwijscontext om hun innovatieproces te ondersteunen, maar ook van scholen die hun 
eigen kansen creëren. Alle scholen van het eerste uur in de OVC zijn rond 2005 al een paar 
jaar bezig met ingrijpende verbeteringen of vernieuwingen van het onderwijs of zijn die aan 
het opstarten. Zonder uitzondering blijken deze scholen geïnspireerd door de 
vernieuwingsconcepten die rondom de millenniumwisseling het Nederlandse onderwijs in 
beweging hebben gebracht. In het startdocument van de OVC wordt gesproken van vier 
scholingsconcepten-in-ontwikkeling waarbinnen de OVC-scholen positie kiezen: Cultureel 
scholingsconcept, van statische cultuur naar dynamische cultuur; Economisch 
scholingsconcept, van nationaal naar globaliserend; Maatschappelijk scholingsconcept, van 
egoïsme naar solidariteit en tenslotte Ontwikkelingspsychologisch scholingsconcept, van 
externe sturing naar eigen verantwoordelijkheid (Zuylen & Zuylen, 2005). Ook speelt in onze 
ogen ‘nabootsende druk’ een rol, vooral waar het gaat om het overnemen van concepten en 
‘good practices’ van zogenaamde voorloperscholen, zoals Slash 21 (Waslander, 2011; 
Laman, 2011). De tien OVC- scholen constateren allemaal dat nieuwe onderwijsconcepten, 
zoals het aanbieden van onderwijs in leergebieden en het werken met teamteaching in grote 
multifunctionele ruimten, leermaterialen vergen die niet voor handen zijn op de reguliere 
markt van methodeontwikkelaars en uitgevers. De scholen beseffen dat ze, als ze eigenaar 
willen blijven van hun eigen schoolspecifieke vernieuwingsconcepten, ook de ontwikkeling 
van leermaterialen, procedures en hulpmiddelen in eigen hand moeten nemen. Bovendien 
ontstaat in deze periode ook het inzicht dat voor het communiceren over het ontwikkelen van 
leermaterialen binnen en tussen de OVC-scholen een internetplatform een geschikt medium 
vormt. Om voor docenten en leerlingen de toegankelijkheid van leermaterialen en 
instrumenten te vergroten en de communicatie met ouders en lokale stakeholders te 
versterken, kiezen de OVC-scholen ervoor efficiënt gebruik te maken van een elektronische 
leeromgeving (elo). In lijn hiermee besluiten ze om de nieuwe leermaterialen, toetsen en 
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andere ondersteunende hulpmiddelen te ontwikkelen in de vorm van gedigitaliseerde 
materialen. Aanvankelijk zijn de digitale leermaterialen bedoeld voor de volledige vervanging 
van methoden, scenario 1 in het businessmodel. In de praktijk kiezen diverse scholen voor 
een evenwichtige mix van foliomateriaal en gedigitaliseerd leermateriaal, scenario 3 ‘The 
best of both’ (Veerman & Zuylen, 2008) .  
 
De OVC heeft meerdere gezichten. De coöperatie kent de klassieke doelen van de 
(gesubsidieerde) scholennetwerken, waar, in die periode ter voorbereiding op de tweede 
fase van havo-vwo en vmbo, veel ervaring mee is opgedaan: samenwerking, 
belangenbehartiging, onderlinge afstemming en proefomgeving op extern initiatief (Leenheer 
et al., 2003). Netwerken kunnen meer in het algemeen gezien worden als aanvulling op de 
ontwikkelingscapaciteit van een school en bijdragen aan de ontwikkeling van een school als 
lerende organisatie (Leenheer, Miedema & Van Vonderen, 2000). Dit alles geldt ook voor de 
OVC, maar de OVC is meer en kiest daarom voor de coöperatiegedachte. In de klassieke 
scholennetwerken is de samenwerking te karakteriseren als een open-einde-overeenkomst. 
De onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl is ook een productiebedrijf voor de aangesloten 
scholen. De doelen in de oprichtingsakte getuigen hiervan: 
- “Maken en uitwisselen in eigen beheer van producten en regelen van het auteursrechtelijk 
bezit (bijvoorbeeld op leermateriaal, inhoud van de elektronische leeromgeving (elo), 
beleidsnotities, nieuwsbrieven voor doel- en publieksgroepen en dergelijke); 
- uitwisselen van ervaringen (bijvoorbeeld over de invoeringsstrategie en de communicatie 
met doel- en publieksgroepen); 
- uitwisselen van expertise (bijvoorbeeld deskundigheid op het gebied van 
leerprocesbegeleiding/teamteaching en elo-ontwikkeling); 
- gezamenlijk landelijk optrekken (bijvoorbeeld bij het positioneren van een vernieuwing); 
- bewerkstelligen van koersvastheid (bijvoorbeeld door onderling scholenbezoek, 
samenwerking, afspraken en onderzoek doen). Ten behoeve van het onderzoek is een 
wetenschappelijke onderzoeks- en reflectieraad (WOR) ingesteld.” (Zuylen & Zuylen, 2005, 
p.3). 
 
De juridische en financiële afspraken die samenhangen met het maken, onderhouden en 
beheer van de digitale content worden uitgewerkt in een businessmodel. Hierin worden 
onder andere zaken geregeld als hosting, licenties, verrekening van kosten en baten en de 
inrichting van de OVC als uitgeeforganisatie (Veerman & Zuylen, 2008). 
 
De schoolleiders van de scholen uit de OVC delen met elkaar de visie dat 
onderwijsverbetering of onderwijsvernieuwing noodzakelijk is en dat digitale technologie 
daarbij onmisbaar is. Daarnaast is de samenwerking in de OVC een steun in de rug om 
krachtig leiderschap te realiseren binnen de eigen scholen. De core business voor de 
samenwerking in de coöperatie bestaat uit het ontwikkelen en delen van webbased 
leermateriaal. Deze specifieke technologisch getinte vernieuwing wordt door de scholen als 
een essentieel onderdeel beschouwd van de onderwijsvernieuwing als geheel. Hiervoor 
investeren de scholen €25.000 per jaar en 1fte per 1500 leerlingen. De fte’s maken het 
mogelijk dat met ingang van september 2006 40 leermateriaalarrangeurs (lma’s) gedurende 
twee dagen per week vanuit de eigen school leermaterialen arrangeren en ontwikkelen en 
deze samen met collega’s uittesten. Daarnaast vervullen ze een rol bij het breed 
implementeren van dit leermateriaal binnen de eigen school door middel van voorlichting, 
ondersteuning en training/coaching van collega’s. Binnen de OVC zijn diverse subprojecten. 
Een daarvan, Groeien door Games, is gericht op het ontwikkelen, bouwen en spelen van 
games door leerlingen voor leerlingen als een volwaardige, vervangende didactische 
werkvorm. De reden dat het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT (M&ICT) aan 
dit project subsidie heeft toegekend, heeft te maken met de verwachting van de 
beoordelingsjury dat de OVC in staat is om de opbrengst van de experimentele settings op te 
schalen naar schoolniveau en naar scholen buiten de OVC. Bovendien verwacht de jury dat 
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door de uitwerking van de coöperatiestructuur ‘systeemfalen’ ofwel het vastlopen van de 
innovatie voorkomen kan worden (M&ICT, 2005).  
 
Een andere belangrijke factor is de expliciete doelstelling van de OVC om ‘koersvastheid te 
bewerkstelligen’, hetgeen een dubbele implicatie heeft. De OVC streeft expliciet naar 
productiviteit en beleidvoerend vermogen. Er zal namelijk planmatig en doelgericht gewerkt 
moeten worden opdat de brugklassers op een gegeven moment kunnen starten in de nieuwe 
opzet waarbij leerboeken geheel of gedeeltelijk worden vervangen door digitaal leermateriaal 
dat in eigen beheer van de scholen is. Scholen plannen deze ontwikkeling in 
overeenstemming met hun eigen strategische beleid. Een tweede implicatie betreft het 
voorstel dat schoolleiders en locatieleiders een substantieel deel van de werkweek gaan 
reserveren om operationeel leider te worden van het vernieuwingsproces. Als cruciaal 
onderdeel van schoolleiderschap wordt aangegeven dat schoolleiders in het maatschappelijk 
debat over de onderwijsvernieuwing (de externe context) een herkenbare positie moeten 
innemen en dat ze van daaruit permanente dialoog en reflectie moeten stimuleren in de 
eigen school (interne context) om een gemeenschappelijk referentiekader over duurzame 
onderwijsverbetering te ontwikkelen.  
 
Uit de OVC-documenten uit de beginperiode vinden we de tegengestelde eisen terug waar 
scholen ook in de bredere maatschappelijke context mee te maken hebben. De OVC is 
enerzijds een productiebedrijf dat deels los van de scholen opereert en anderzijds de 
inspirerende en ondersteunende context voor integrale onderwijsvernieuwing van de OVC-
scholen. Anders gezegd, de geplande output moet aan het eind van een door de school 
bepaalde periode bestaan uit een inspirerende werkomgeving voor leerlingen en 
medewerkers én uit een kerndoeldekkende verzameling gedigitaliseerde leermaterialen voor 
gebruik in elektronische leeromgevingen. De tegengestelde eisen die van invloed zijn op het 
innovatieproces, worden gekarakteriseerd door het startdocument versus het businessmodel 
van de OVC. Het startdocument meldt: “de vernieuwing verloopt niet volgens een 
dichtgetimmerd actieplan voor de volledige actieperiode. Er wordt vanuit gegaan dan het 
slagen van de vernieuwing een proces is dat sterk wordt bepaald door de inzet, het inzicht 
en het lerend vermogen van de direct betrokkenen […] Deze aanpak wordt ook wel beeldend 
omschreven als het ‘trekkersmodel’.” (Zuylen & Zuylen, 2005). Het businessmodel is 
weliswaar specifiek voor de uitgeeftak van de OVC, maar kan alleen functioneren op basis 
van ontwikkelingswerk en proefinvoering op de scholen. Hierin staat beschreven: “…deze 
eisen brengen kort gezegd met zich mee dat er een businessmodel zal moeten worden 
ontwikkeld waarin het aanbieden, beheren, ondersteunen en (door)ontwikkelen van 
webbased educatieve content voor scholen van de OVC wordt gewaarborgd. Zowel op 
technisch, functioneel, didactisch, inhoudelijk, organisatorisch als op financieel gebied.” 
(Veerman & Zuylen, 2008). 
 
 
1.4 Integrale onderwijsvernieuwing in een turbulente context 
De doelen van de OVC hebben dus betrekking op productontwikkeling, uitwisseling van 
ervaringen en expertise, professionalisering van docenten en schoolleiding, 
belangenbehartiging en bewerkstelligen van koersvastheid (Zuylen & Zuylen, 2005). De 
scholen, en binnen scholen soms ook de locaties, hebben ieder hun eigen innovatiehistorie 
en verschillen onderling op onderdelen in de inrichting van de onderwijsvernieuwing. De 
brochure ‘De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl’ (Zuylen & Zuylen, 2005) bevat een 
conceptueel model over het waarom, wat en hoe van het vernieuwen van onderwijs, dat 
bedoeld is als gemeenschappelijk referentiekader voor alle scholen. De directie en het 
bestuur van de OVC stellen voor Vier in Balans Plus te gebruiken (Ten Brummelhuis & Van 
Amerongen, 2010). Dit is een instrumentarium dat behulpzaam kan zijn bij de ordening van 
ict-innovaties op scholen. Ook is het te gebruiken om de strategische beleidsplannen van de 
samenwerkende scholen te (her)schrijven, teneinde het gemeenschappelijk referentiekader, 
en daarmee ook een gemeenschappelijk gesprekskader te creëren voor planning, sturing en 
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afstemming, uitwisseling van expertise en voortgangsbewaking. Het instrumentarium heeft 
betrekking op visie, ict-infrastructuur, elo-content, professionalisering, samenwerking en 
tenslotte leiderschap. Het conceptueel model en de strategische aspecten van het Vier in 
Balans Plus-model tonen aan dat de OVC-scholen bezig zijn met een integrale 
onderwijsvernieuwing in de context van de grootschalige onderwijsvernieuwingen in 
Nederland vanaf het einde van de jaren tachtig enerzijds en de brede maatschappelijke 
discussie over de nut, noodzaak en vormgeving van de onderwijsvernieuwing anderzijds. Wij 
bespreken nu achtereenvolgens het integrale karakter van de onderwijsvernieuwing in de 
OVC-scholen. We geven een schematisch overzicht van de grootschaligheid van de elkaar 
opvolgende onderwijsvernieuwingen en de institutionele druk die dat oplevert voor scholen. 
We gaan daarbij ook in op de normatieve druk op scholen in die periode, die voortvloeit uit 
de maatschappelijke discussies over wet- en regelgeving, visies op onderwijs en 
vernieuwingsexperimenten.  
 
We spreken van integrale onderwijsvernieuwing in geval er beïnvloeding van meerdere 
factoren op meerdere organisatieniveaus in de school tegelijkertijd en in samenhang met 
elkaar over een langere periode volgehouden voor de gewenste kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs zorgt. In een document voor een werkbijeenkomst van de OVC-schoolleiders op 
12 januari 2007 wordt het ‘megakarakter’ van de beoogde vernieuwing benadrukt. In deze 
notitie worden vijf motieven om digitaal leermateriaal te ontwikkelen, beargumenteerd. De 
slotconclusie bevat een aantal voorwaarden op contextniveau (overheid, partners in de 
omgeving), organisatieniveau (schoolleiders en onderwijsmedewerkers) en resultaatniveau 
(lange termijn effecten bij leerlingen). Deze voorwaarden op drie niveaus typeren in 
combinatie met elkaar het integrale aspect (Zuylen, 2007). 
 
We spreken van een grootschalige onderwijsvernieuwing wanneer een bundeling van 
vernieuwingen, die meerdere doelen bestrijken, min of meer tegelijkertijd op een groot aantal 
scholen worden gericht en waaraan ze zich niet kunnen onttrekken (bijvoorbeeld door wet- 
en regelgeving of stimuleringsbeleid). In Nederland heeft dit betrekking op inhoudelijke en 
structuurvernieuwingen, zoals die sinds het eind van de jaren tachtig worden voorbereid. 
Hierbij kan gedacht worden aan de basisvorming, tweede fase, leerwegen, vernieuwde 
onderbouw, mbo en vernieuwingen die te maken hebben met een veranderde 
sturingsfilosofie van de overheid. Dit komt tot uitdrukking in wet- en regelgeving op het 
gebied van deregulering, lumpsum financiering, accountability, schooltoezicht, 
kwaliteitsbeleid en schaalvergroting. In figuur 1.1 zijn de belangrijkste ontwikkelingen 
weergegeven. Uit dit figuur wordt duidelijk dat ten tijde van de start van de OVC de ene na 
de andere structurele vernieuwing in de vorm van wetgeving wordt gelanceerd door de 
overheid. Tegelijkertijd zijn er diverse stimuleringsregelingen, die voorafgaand aan de 
invoering van de basisvorming, de tweede fase en het vmbo of parallel daaraan scholen 
stimuleren om het onderwijs aan te passen aan ‘de eisen des tijds’ en die ruimte bieden voor 
onderwijskundige experimenten op basis van wetenschappelijke inzichten met betrekking tot 
leren, onderwijzen en organisatieontwikkeling. Op hetzelfde moment vinden zowel onder 
docenten, ouders, wetenschappers, columnisten, politieke commentatoren en 
vertegenwoordigers van lobby- en pressiegroepen hevige discussies plaats in kranten en 
vakbladen over de voors en tegens van de structuurwijzigingen en vooral over de 
onderwijsconcepten (en de praktische uitwerking daarvan) die geïnspireerd worden door Het 
Nieuwe Leren (Hilhorst, 2007; Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 
2008). Aan de ene kant is er dus sprake van institutionele druk op scholen om het onderwijs 
te verbeteren of te vernieuwen en aan de andere kant is er een grote mate van 
onduidelijkheid en onzekerheid voor scholen met betrekking tot de zinvolheid en 
haalbaarheid en de te verwachten opbrengst van de verschillende vernieuwingsconcepten.  
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1989-2000 Ontwikkeling van het containerbegrip Het Nieuwe Leren 
Andere termen: situated learning, natuurlijk leren en levensecht leren 

1991-1993 Voorbereiding basisvorming  

1992-1999 Voorbereiding vmbo (onder andere fusies) 

1993-1994 Start van de basisvorming (1e definitieve versie) 

1996 Invoering lumpsum systeem 

1996  Stimulering schaalvergroting in het onderwijs 

1998 en 1999 Start van de Tweede Fase havo/vwo  

1999 Start vmbo: ombouw mavo-vbo-ivbo 

1999 Start vernieuwing basisvorming, waaronder ontwikkeling vier scenario’s 

2001 Herijking Tweede fase na “De tweede fase een fase verder” 

2002 Beleidsarme invoering vmbo 

2002 (okt.) Instelling Taakgroep Vernieuwing Basisvorming 

2002 “Koop een auto op de sloop” Alex van Emst, APS. De paradigmashift.  

2003 Voorstel aanpassing Tweede Fase 

2002-2006 Slash 21 als zelfstandige school 

2004 (juni) ”Beweging in de Onderbouw”, Taakgroep Vernieuwing Basisvorming 

2005 (21 sept.) Oprichting De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl 

2006 (22 mrt) Oprichting Beter Onderwijs Nederland (BON) 

2006-2007 Start vernieuwde onderbouw (basisvorming) 

2008 (13 febr.) Rapport Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen  

Figuur 1.1 De onderwijskundige, maatschappelijke en politieke context voor de OVC. 
 
Ten onrechte denken velen, waaronder veel schoolleiders, docenten en ouders, dat de 
structuurwijzigingen alleen uitgevoerd kunnen worden op basis van (vernieuwende) didactiek 
en opvattingen over het leren van leerlingen vanuit sociaalconstructivistische theorievorming. 
Inmiddels is uit omvangrijk onderzoek over de impact van de institutionele druk in Nederland 
op scholen duidelijk geworden, dat het niet eenvoudig is geweest om samenhang te brengen 
in vele tegenstrijdige eisen en verlangens die aan scholen worden gesteld (Waslander, 
2011). Turbulentie en onzekerheid in de omgeving leiden ertoe dat organisaties in de non-
profit sfeer de noodzaak voelen tot strategische vernieuwingen, tenminste wanneer ze daar 
de ruimte voor krijgen (Bezemer et al., 2006). Scholen hebben deze ruimte als gevolg van 
het deregulerings- en autonomiseringsbeleid dat de overheid in de jaren negentig van de 
vorige eeuw heeft ontwikkeld. De grootschalige onderwijsvernieuwingen gedurende de 
laatste vijftien jaren hebben veel scholen er toe aangezet het onderwijs en de 
schoolorganisatie ingrijpend te veranderen. Vanderlinde (2011) benoemt in dit kader het 
fundamenteel gewijzigde karakter van onderwijsvernieuwingen sinds de invoering van ict-
curricula. De bottom-up vernieuwingen op docentenniveau hebben plaatsgemaakt voor top-
down vernieuwingen op schoolniveau. Naast aandacht voor de school-als-organisatie dient 
in onderzoek naar ict-integratie rekening gehouden te worden met dit gewijzigde karakter. 
Frappant is dat al bij de oprichting van de OVC de schoolleiders vaststellen, dat ze ook in het 
maatschappelijke debat een duidelijke positie moeten innemen. Dit hebben ze gedaan met 
de oprichting van de OVC en vervolgens met de koers die ze zijn ingeslagen binnen hun 
eigen onderwijsorganisatie. 
 
 
1.5 Onderzoeksvragen  
Op basis van de beschrijving van de OVC en onderwijskundige context waarin zij 
functioneert, concluderen wij dat de OVC een ideaal en uniek kader vormt voor het 
realiseren van onze onderzoeksambities. Een van de kernvragen die we ons hebben gesteld 
in paragraaf 1.2 is of het de scholen van de OVC lukt om de opvattingen van docenten te 
beïnvloeden over het nut en de bruikbaarheid van gedigitaliseerd leermateriaal binnen het 
kader van het vernieuwingsconcept. Deze vraag heeft alles te maken met onze opvatting dat 
de sleutel voor geslaagde innovaties in het onderwijs in eerste instantie ligt bij de impliciete 
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en expliciete kennis, opvattingen en waardepatronen van docenten over onderwijzen en 
leren en hun eigen rol daarin. Het conceptuele model dat wij willen ontwikkelen, moet het 
inzicht vergroten in complexe en integrale vernieuwingen. Een dergelijk conceptueel model 
kan de basis vormen voor de ontwikkeling van methodieken en instrumenten die 
innovatieleiders in scholen en externe innovatieadviseurs ondersteunen bij de ontwikkeling 
van het lerend vermogen van medewerkers en van het lerend vermogen van de school als 
organisatie. Wij volgen hierbij de opvattingen van Argyris & Schön (1996) en Argyris (2004) 
over leerprocessen van de eerste, tweede en derde orde (Boonstra, 2000; Werkman et al., 
2005; Werkman, 2006). Onze interesse gaat uit naar wat Boonstra (2000) beschrijft als 
Lerend vernieuwen en als Vernieuwend leren. Dit brengt ons bij de algemene 
onderzoeksvraag en de subvragen die het startpunt vormen voor het ontwikkelen van een 
conceptueel model. 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe lukt het schoolorganisaties om het beeld van docenten over digitalisering van het 
onderwijs en het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal zodanig te beïnvloeden dat er 
institutionalisering plaatsvindt, die in overeenstemming is met de principes die ten grondslag 
liggen aan het eigen strategisch vernieuwingsbeleid? 
 
Subvragen 
- Welke factoren, in zowel de externe context als de innovatieaanpak van de OVC-scholen, 
dragen ertoe bij dat docenten gebruik maken van gedigitaliseerd leermateriaal en hierover 
een positief beeld hebben?  
- Welke factoren, in zowel de externe context als de innovatieaanpak van de OVC-scholen, 
dragen ertoe bij dat docenten geen gebruik maken van gedigitaliseerd leermateriaal en 
hierover een negatief beeld hebben? 
 
 
1.6 De opzet van het promotieonderzoek 
In het voorwoord is aan de orde gekomen dat het gezamenlijke onderzoek is uitgesplitst in 
twee aparte, maar niet los van elkaar te lezen, proefschriften. Voor beide proefschriften geldt 
daarom dezelfde opzet. Deze lichten wij hier toe. 
 
Hoofdstuk 2 Theoretisch referentiekader 
Om greep te krijgen op de factoren die van belang kunnen zijn voor dit onderzoek, zijn we 
gestart met een literatuuronderzoek. Twee uitgangspunten zijn hierbij leidend geweest. Op 
de eerste plaats de complexiteit van het vernieuwingsproces dat aanleiding geeft om vanuit 
een meervoudig perspectief onderwijsvernieuwingen te bestuderen (Verbeeten, 2007). Op 
de tweede plaats de cruciale rol van mensen en hun behoefte om betekenis te geven aan de 
situatie waarin ze functioneren en hun relatie met anderen (Weick, 1995; Sleegers, 2003). 
Het literatuuronderzoek heeft geleid tot de opstelling van een theoretisch referentiekader 
waarin de onderlinge samenhang van vier domeinen van variabelen centraal staat en in 
relatie wordt gebracht met het gebruik van en de beeldvorming over gedigitaliseerd 
leermateriaal door docenten. Kenmerkend voor het theoretisch referentiekader is de grote 
mate van recursieve relaties tussen de samenstellende delen ervan.  
 
Hoofdstuk 3 Pilotonderzoek op School A 
Gezien de openheid van de vraagstelling en het uiteindelijke doel dat bestaat uit de 
ontwikkeling van een bruikbaar conceptueel model, ligt het voor de hand om te kiezen voor 
kwalitatief onderzoek waarin we dicht op de praktijk van alledag gedurende een langere 
periode processen, interventies en organisatorische condities in kaart kunnen brengen. 
Belangrijk vinden we ook dat we de verschillende opinies en perspectieven van zowel 
docenten als leidinggevenden in het onderzoek kunnen betrekken en deze kunnen 
contrasteren met formats, verslagen en beleidsdocumenten die het formele verhaal van een 
organisatie vertegenwoordigen. De onderzoeksstrategie die we volgen om greep te krijgen 
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en te houden op de veelheid van kwalitatieve (en deels ook kwantitatieve) gegevens, 
baseren we op de aanpak en methodologie voor gevalsstudies van Yin (1994). Als 
argumentatie hiervoor citeren we zijn veel aangehaalde definitie van case study research: “A 
case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its 
real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not 
clearly evident.” (Yin, 1994, p.13). 
 
Het complete onderzoek betreft een meervoudige gevalsstudie waarin zes scholen zes 
casussen vertegenwoordigen. In hoofdstuk 3 gebruiken we de casus van School A als een 
verkennend onderzoek. Voor deze casus formuleren we vier concrete onderzoeksvragen 
over de invloed van ieder domein op het gebruik van en de beeldvorming over 
gedigitaliseerd leermateriaal door docenten. Naar aanleiding van de conclusies worden de 
resultaten van deze casus opnieuw geanalyseerd vanuit het theoretisch referentiekader. Dit 
leidt tot een negental samenhangen tussen variabelen. Op basis hiervan zijn we in staat 
enkele analysemodellen te ontwikkelen die we ontlenen aan theoretische referentiekaders uit 
de literatuur. Met behulp van deze analysemodellen ontwerpen wij een eerste, voorlopig 
conceptueel model. Hiervan leiden we vijf veronderstellingen af. De veronderstellingen 
richten het vervolgonderzoek binnen de vijf overige scholen op enkele specifieke relaties in 
het conceptuele model waarover wij meer informatie willen verkrijgen.  
 
Hoofdstuk 4 Onderzoeksopzet en methode 
In dit hoofdstuk verantwoorden we de methodologie die we volgen bij het selecteren en 
verzamelen van gegevens bij de vijf scholen voor vervolgonderzoek, de aard van het 
bronmateriaal, de opzet van de onderzoeksdatabase en de omzetting daarvan in resultaten. 
Deze resultaten vormen de bron voor het trekken van conclusies en het uitvoeren van 
verdere analyses. Betrouwbaarheid en validiteit zijn hierbij belangrijke aspecten, evenals de 
mate waarin onderzoekers en andere geïnteresseerden ’the chain of evidence’ (Yin, 1994) 
kunnen volgen. De resultaten en conclusies van iedere gevalsstudie worden ter verificatie 
voorgelegd aan een of meerdere respondenten in de school.  
 
Hoofdstuk 5, 6, 7, 8 en 9 Meervoudige gevalsstudie 
In deze vijf hoofdstukken wordt elk van de vijf gevalstudies - School B, C, D, E en F - 
afzonderlijk beschreven als een volledig zelfstandig onderzoek. Binnen elk zelfstandig 
onderzoek gaan we in op de vijf veronderstellingen, die aan het eind van hoofdstuk 3 zijn 
geformuleerd. In de discussieparagraaf waarmee alle vijf onderzoeken eindigen, trachten wij 
met behulp van de analysemodellen uit hoofdstuk 3 na te gaan in hoeverre de resultaten 
relevante informatie opleveren voor de plausibiliteit van het conceptuele model uit hoofdstuk 
3. Dit gebeurt voor iedere gevalsbeschrijving afzonderlijk.  
 
Hoofdstuk 10 Discussie: cross case analyse en aanbevelingen 
Zoals beschreven in hoofdstuk 4, worden de conclusies en de verdiepende discussies van 
de vijf casussen met elkaar vergeleken in een cross case analyse. Deze analyse vormt de 
kern van hoofdstuk 10. Op basis hiervan wordt bepaald in hoeverre het voorlopig 
conceptueel model wordt ondersteund en op welke wijze het model en/of de 
veronderstellingen moeten worden bijgesteld. Vervolgens volgt een bespreking van en 
discussie over de relevantie van dit model voor onderzoek en theorievorming naar complexe 
en integrale onderwijsvernieuwingen. In hoofdstuk 10 gaan we ook in op de door ons 
gehanteerde methodologische uitgangspunten en technieken. Dit leidt tot aanbevelingen 
over de opzet en uitvoering van een meervoudige gevalsstudie. Tenslotte formuleren we 
aanbevelingen vanuit dit onderzoek voor innovatieleiders en externe innovatieadviseurs. We 
schetsen enkele uitgangspunten en praktische tips voor het begeleiden van ingrijpende 
vernieuwingen binnen (school)organisaties, met name wanneer slagen en falen daarvan 
voor een groot deel samenhangt met de inzet, de betrokkenheid en de kennis en 
vaardigheden van medewerkers.
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2 Theoretisch referentiekader 
In dit hoofdstuk leggen we de theoretische basis voor ons promotieonderzoek. We starten 
met een inleidende paragraaf over de complexiteit van onderwijsvernieuwing en 
schoolontwikkeling (paragraaf 2.1). Deze visie op de complexiteit van een grote verandering 
in het onderwijs heeft in combinatie met literatuuronderzoek geleid tot de keuze van vier 
domeinen van variabelen die relevant zijn voor het opstellen van een theoretisch 
referentiekader. Dit model geeft richting aan een verkennend en verklarend onderzoek naar 
het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal door docenten in scholen voor voortgezet 
onderwijs en hun beeldvorming hierover. De vier domeinen zijn beïnvloeding vanuit de 
omgeving (paragraaf 2.2), individuele docentfactoren (paragraaf 2,3), leren door docenten 
(paragraaf 2.4) en leiderschap als organisatiekwaliteit (paragraaf 2.5). Vervolgens gaan we 
in paragraaf 2.6 in op de gedigitaliseerde onderwijspraktijk en hiermee op het gebruik van en 
de beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 
toelichting op het theoretisch referentiekader (paragraaf 2.7). 
  
 
2.1 De complexiteit van onderwijskundige veranderingen 
Voor paragraaf 2.1 verwijzen wij naar Deel A van dit proefschrift. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de complexiteit van onderwijskundige veranderingen vanuit 
drie invalshoeken wordt versterkt:  
- Een turbulente schoolomgeving, gekenmerkt door demografische en technologische 
veranderingen, grootschalige onderwijsvernieuwingen en sociaal-culturele maatschappelijke 
ontwikkelingen. 
- Veel factoren die elkaar over en weer beïnvloeden op organisatieniveau: 
organisatiekundige aspecten, veranderkundige aspecten en psychologische aspecten. 
- Variatie in beeldvorming over het onderwijs, nieuwe rollen en vaardigheden voor docenten. 
Dit heeft tot gevolg dat theorieën en strategieën die zich met onderwijsinnovatie bezighouden 
het beste vanuit een meervoudig perspectief opgesteld kunnen te worden. Wij kiezen voor 
vier grote domeinen van onderzoek en theorievorming die van invloed kunnen zijn op het 
gebruik van en de beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal door docenten: 
contextdruk, individuele docentfactoren, leren van docenten en leiderschap.  
 
 
2.2 Contextdruk 
Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken, heeft de Nederlandse overheid de laatste 
decennia de scholen overladen met veranderinitiatieven (Figuur 1.1). Sommige scholen 
hebben dit aangegrepen voor verdergaande ingrijpende onderwijsvernieuwingen. Carpay 
(2010) beoordeelt in haar promotieonderzoek naar de pedagogisch-didactische vernieuwing 
van het studiehuis in de tweede fase onderwijsvernieuwing als een van de manieren waarop 
de school zich als systeem aanpast aan en zich handhaaft ten opzichte van zijn omgeving. 
Zij constateert een grote mate van wederkerigheid tussen onderwijs en context die er in het 
geval van de tweede fase voor zorgt dat het studiehuis - als reactie op vragen vanuit de 
maatschappij - zijn vernieuwingsdoelen niet kan realiseren. Dit vanwege de gedetailleerde 
regelgeving met betrekking tot einddoelen, exameneisen en vakinhouden. Deze verwarrende 
tegenkrachten - vernieuwing stimuleren, maar de condities waaronder de vernieuwing zich 
kan bewijzen niet toestaan - zullen we overigens ook terugzien bij het stimuleren van 
vernieuwingen in schoolorganisaties.  
 
Onder vertegenwoordigers van de overheid, schoolleiders en docenten is er brede 
consensus over ontstaan dat het vernieuwingsbeleid heeft geleid tot grote onduidelijkheid 
over de verschillende elkaar verdringende vernieuwingsactiviteiten en onrust bij docenten 
(Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 2008). Het gevolg voor veel 
scholen is een chaotisch, ineffectief veranderproces en toenemende moedeloosheid en 
weerstand bij docenten. Eric Abrahamson omschrijft dit complexe verschijnsel als het 
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‘repetitive change syndrome’ (Hargreaves & Fink, 2006, p.8). Echter, niet alle scholen 
hebben hier evenveel last van. Scholen met een hoge innovatieve capaciteit zijn beter in 
staat om zich aan te passen aan de druk van buiten om te veranderen (Sleegers & 
Leithwood, in press). Zij trachten namelijk de vernieuwing niet zonder meer te implementeren 
of zich er van af te schermen, maar passen hun plannen aan de externe ontwikkelingen aan. 
Kenmerkend is ook dat dergelijke scholen de regie in eigen hand houden en niet alleen 
reageren op ontwikkelingen in de maatschappij, maar ook actief op zoek gaan naar kansen 
die daar geboden worden. Waslander (2007; 2011) noemt dit contextmanagement. Dit kan 
de vorm hebben van het benutten van subsidiemogelijkheden, het aansluiten bij initiatieven 
van andere scholen en het zoeken naar deskundige ondersteuning en vormen van 
zelforganisatie waarbij scholen nieuwe lokale en bovenlokale verbanden vormen om hun 
schoolspecifieke vernieuwingsdoelen te realiseren. De OVC is een voorbeeld van een 
dergelijke zelforganisatie (zie paragraaf 1.3). Zij profiteert niet alleen van bestaande 
mogelijkheden op Europees, nationaal en lokaal niveau, maar creëert ze ook zelf actief door 
expertise te delen, politieke druk uit te oefenen en lobbywerk te verrichten (Veerman & 
Zuylen, 2008).  
 
Ondanks de grote druk uit de omgeving van scholen om het onderwijs te vernieuwen op 
basis van extern ontwikkelde veranderontwerpen, is er op lesniveau en in de 
onderwijspraktijk weinig te merken (Bolhuis & Kluvers, 1999; Brekelmans, 2010; Wijnen & 
Zuylen, 2011). De veranderingen blijven beperkt tot structuren en procedures op 
organisatieniveau, maar bewerkstelligen niet de gewenste verbetering van het 
onderwijsproces. Dit fenomeen beschrijft Coburn (2004) met de term ‘decoupling’. Zij 
nuanceert het standpunt uit de institutionele theorie en stelt dat op de lange duur 
vernieuwingsconcepten wel doordringen in de pedagogische en didactische opvattingen van 
docenten en in hun onderwijspraktijk, maar dan in aangepaste vorm. Volgens haar is er 
sprake van wederzijdse aanpassing waarbij de eigen ervaring en de mentale modellen van 
docenten van invloed zijn op de uiteindelijke vorm waarin de geplande vernieuwing van het 
onderwijsleerproces gestalte krijgt. De mate van congruentie tussen de bedoelde 
vernieuwing en de gerealiseerde vernieuwing is afhankelijk van de duur van het 
vernieuwingsproces, de mate van urgentie van de vernieuwing, de druk die wordt 
uitgeoefend en vooral ook de manier waarop docenten worden aangesproken over het nut, 
de noodzaak en de vrijheidsgraden die ze hebben bij het inrichten van zowel de 
onderwijsleersituatie als hun eigen leer- en werksituatie (Coburn, 2004). In de paragrafen 2.3 
en 2.4 zal dit aspect verder uitgewerkt worden. Feit is wel dat op basis van de Teaching and 
Learning International Survey (TALIS) van de OECD constructivistische ideeën over leren en 
onderwijzen langzamerhand in het onderwijs een plaats hebben verworven naast de meer 
traditionele onderwijspraktijken (Scheerens, 2010).  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat de omgeving invloed uitoefent op de schoolorganisatie, 
op het veranderingsproces en op docenten en hun opvattingen. De constatering dat het geen 
eenrichtingsverkeer is, versterkt de opvatting dat met name scholen met een hoog innovatief 
potentieel in staat blijken te zijn niet alleen hun docenten een stimulerende leeromgeving te 
bieden, maar ook extern ontwikkelde succesvolle vernieuwingen te integreren in de 
bestaande praktijk in de eigen schoolorganisatie. Dit gegeven maakt het zinvol de relatie 
tussen beïnvloeding vanuit de omgeving of contextdruk en het eigen innovatievermogen van 
scholen als domein op te nemen in het theoretisch referentiekader. 
 
 
2.3 Individuele docentfactoren 
Voor paragraaf 2.3 verwijzen wij naar Deel A van dit proefschrift. 
 
Samenvattend: Het belang van factoren als de waardering voor het beroep van docent, eisen 
met betrekking tot het leerproces, de invulling van de eigen professie, de beleving van het 
vernieuwingsproces, persoonlijke betekenisgeving, de ervaren werkdruk en bevlogenheid 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B 2 Theoretisch referentiekader 

19 

hebben ertoe geleid dat individuele docentfactoren als domein een plaats krijgen in het 
theoretisch referentiekader. Er ligt echter een duidelijke relatie met het domein dat we hierna 
behandelen: kennisconstructie, verwerven van vaardigheden en leren als een cognitief, 
affectief en sociaal proces bij docenten.  
 
 
2.4 Leren door docenten 
“Een verandering in lesgeven vergt een leerproces bij de docent. […] Het is echter de vraag 
of het veranderingsproces van docenten voldoende effectieve aandacht krijgt.” Bolhuis & 
Kluver (1999, p.71) hebben deze conclusie getrokken in een replicatieonderzoek naar het 
effect van jarenlange ingrijpende onderwijsvernieuwingen in de jaren 90 die door de 
Nederlandse overheid zijn geïnitieerd in het voortgezet onderwijs. Sleegers & Leithwood (in 
press) zien ‘Capacity building for learning in schools’ als een voorwaarde voor strategische 
vernieuwing. Hiermee verbonden is de vraag hoe individuele leerprocessen zodanig 
gestimuleerd en georganiseerd kunnen worden dat ook de opvattingen en interne 
werkmodellen van docenten die achter de persoonlijke onderwijspraktijken schuilgaan 
(beeldvorming), beïnvloed worden.  
 
Een van de aanwijzingen vinden we in het onderzoek van Miedema & Stam (2009). Zij 
hebben een meervoudige gevalstudie gedaan naar het leren van docenten die hun eigen 
onderwijs vernieuwen. Zij beschrijven een cyclus van kennis delen en kenniscreatie waarvan 
de opeenvolgende stadia als zones van naaste ontwikkeling op elkaar aansluiten. Steeds 
opnieuw gaat het om het oplossen van problemen en tegenstellingen. De werksituatie en de 
verbetering daarvan zijn hierbij aanleiding en doel tegelijk. Meestal is er een bepaalde mate 
van urgentie in het spel, die soms ontstaat bij de betrokkenen zelf, omdat ze verbetering van 
de bestaande onderwijspraktijk noodzakelijk vinden. Meestal is er ook, of voornamelijk, druk 
van buiten de organisatie en/of het management om te verbeteren of vernieuwen. 
Grenservaringen vormen in hun theorie een krachtig concept, omdat veranderingen en 
verbeteringen in de werksituaties steeds weer tot crises kunnen leiden in de relatie tussen 
het cognitieve en affectieve domein. Hier zien we de relatie met identiteitsontwikkeling, 
discontinuïteit op het persoonlijke vlak (oude en nieuwe opvattingen en gewoonten) en het 
zoeken naar zingeving, die we hiervoor beschreven hebben in paragraaf 2.3. Miedema & 
Stam (2009) constateren dat de inbedding van de individuele (leer)processen in 
gemeenschappelijke (leer)activiteiten discontinuïteit kan transformeren in een nieuwe 
continuïteit die leidt tot bevlogenheid. Zij beschrijven het resultaat als volgt: “De sociale 
organisatie van de vernieuwing en de taken en positie van de docent in de vernieuwing 
blijken daarmee in belangrijke mate te bepalen wat en hoe docenten leren. Hoe meer het 
mogelijk is in het team grenservaringen als een signaal van systeemtegenstellingen te 
bespreken en te beschouwen - in plaats van als daarvan losstaande particuliere ervaringen - 
hoe meer docenten hun leerproces als een collectief proces op kunnen vatten en hoe meer 
zij zich eigenaar voelen van het transformatieproces.” (Miedema & Stam, 2009, p. 54.).  
 
Leren van professionals is dus contextgebonden. Dit betekent leren-door-doen in de context 
van de werksituatie (Simons, 2006). Door het onder de knie proberen te krijgen van nieuwe 
instructievormen en het zelf werken aan verbetering van de onderwijsleersituatie - waarvan 
de integratie van gedigitaliseerd leermateriaal een aspect is - worden leren en 
professionaliseren met elkaar verbonden. Er is overtuigende empirische ondersteuning dat 
professionalisering en het ontwikkelen van competenties het meest succesvol zijn in de 
context van de school, samen met collega’s en zoveel mogelijk on the job (Leeferink et al., 
2004; Fullan, 2007). Fullan (2007) vraagt om een radicale verandering van de opvattingen 
over het leren van docenten. In plaats van extern aangeboden individuele 
professionaliseringsacties door middel van workshops en cursussen, hoe goed ook ingericht, 
moet het accent liggen op leren goed onderwijs te geven op de werkplek samen met 
collega’s. Het aanbieden van kennis en training van vaardigheden als 
professionaliseringsinterventie is noodzakelijk, maar blijkt niet voldoende te zijn voor het 
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veranderen van onderwijsopvattingen en draagt onvoldoende bij aan gedragsverandering 
(Sleegers, 2003). Onderwijsinnovatie heeft dan ook veel te maken met het creëren van 
optimale werkplekcondities voor docenten. Dit sluit aan bij de inmiddels rijke literatuur over 
werkplekleren, communities of practice en leergemeenschappen (Imants, 2002a; 2002b; 
Lovett & Gilmore, 2003; Kwakman, 2003; Fullan, 2007; Runhaar et al., 2007; Bolhuis, 2008; 
Sleegers & Leithwood, in press; Vermunt, 2006). In een community of practice is de 
vernieuwing het werk van practici en niet het gevolg van de implementatie van een ontwerp 
van externe experts. In een dergelijke leer-werksituatie is sprake van een voortdurend 
proces van nieuwe kennis en opvattingen integreren in bestaande interne werkmodellen over 
goed onderwijs, die tot uiting komen in nieuwe praktijken. Uit onderzoek blijkt ook dat dit een 
positieve bijdrage levert aan eigenaarsgevoel en betrokkenheid. Wanneer de cultuur van de 
school gekenmerkt wordt door dergelijke vormen van gezamenlijk leren, kunnen we spreken 
van de school als leergemeenschap (Imants, 2002a). 
 
Een belangrijke bijdrage aan het leerproces wordt dus gevormd door samen te werken met 
collega’s en concrete ervaringen en persoonlijke opvattingen uit te wisselen en daar 
gezamenlijk betekenis aan te geven. Dit laatste punt is cruciaal aangezien nieuwe kennis - in 
dit geval een nieuw onderwijsconcept met betrekking tot het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal - begrepen en beoordeeld zal worden op basis van bestaande, vaak impliciet 
blijvende persoonlijke opvattingen over wat goed onderwijs is (Coburn, 2004; Runhaar et al., 
2007). Het is dan ook belangrijk dat er een proces van collectieve betekenisgeving 
plaatsvindt, waarbij al werkende weg persoonlijke interpretaties, opvattingen en praktijken 
naar elkaar toegroeien en collectief worden. Runhaar et al., 2007 constateren in een 
literatuuronderzoek dat docenten daartoe actief zouden moeten deelnemen aan de volgende 
leeractiviteiten: reflecteren, observeren, feedback uitwisseling, kennis vergaren en innovatief 
gedrag. Het recente TALIS-onderzoek naar de professionele ontwikkeling van docenten in 
24 Europese landen eindigt met een interessante opmerking over docenten die gebruik 
maken van op constructivistische leest geschoeide instructiestrategieën. Dit onderzoek laat 
zien dat naarmate docenten meer ‘constructivist teaching’ gebruiken ze ook vaker meedoen 
aan verschillende soorten professionele ontwikkelingsactiviteiten en bovendien meer 
betrokken zijn bij diverse activiteiten in de school. Als verklaring wordt gegeven dat les geven 
volgens nieuwe onderwijsconcepten jaren kost van oriëntatie op nieuwe opvattingen, training 
van vaardigheden en gelegenheden om te leren en te experimenteren. Samenwerking 
tussen docenten (collaboration) en deelname aan een grote variatie in 
professionaliseringsvormen hebben een sterke positieve invloed op professioneel leren en 
kunnen de onderwijspraktijk verbeteren, mits deze is gericht op leerprocessen van leerlingen 
(Scheerens, 2010).  
 
Het is overigens de vraag of ieder werkverband van docenten als vanzelf leidt tot gedeelde 
opvattingen en praktijken en hoogwaardig (geïntegreerd) leren. In de literatuur over 
‘communities of practice’ en ‘learning teams’ wordt groot belang gehecht aan de vorm van 
samenwerking en communicatie om van een groep docenten een lerend en op de praktijk 
gericht team te maken. Een functionele (overleg)groep of team binnen de staande 
organisatie is niet vanzelfsprekend een lerend team. Lerende teams ontstaan spontaan, 
parallel aan de formele organisatiestructuur en kunnen ook weer verdwijnen als de noodzaak 
van ertoe vermindert (Imants, 2002a). Samenwerking gekenmerkt door wederzijdse 
afhankelijkheid, een reflectieve dialoog en gerichtheid op het leren van leerlingen is voor 
lerende teams kenmerkender dan de debatvorm en het streven naar oppervlakkige vormen 
van consensus (Crossan et al., 1999; Imants, 2002a; Leeferink et al., 2004). Communities 
vormen dus een kernconcept met betrekking tot de capaciteit voor vernieuwing, maar de 
communicatieve competenties die daarvoor nodig zijn, zijn ook onderwerp van het 
leerproces van docenten. Zo gezien is het verband tussen leren in communities en 
tegelijkertijd leren functioneren als community recursief van aard (Imants, 2002a).  
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Grenservaringen in de werksituatie, het gezamenlijk overwinnen van de discontinuïteit die 
daarmee samenhangt en gezamenlijke betekenisgeving vormen dus een brug tussen de 
persoonlijke confrontatie van docenten met een nieuw onderwijsconcept, de nieuwe 
werksituatie die daarmee samenhangt en de verankering van nieuw gedrag breed in de 
organisatie. ‘Organisatieleren’ wordt in de innovatieliteratuur aangewezen als een bruikbaar 
concept om strategische vernieuwingen te begrijpen waarbij leerprocessen over de 
organisatieniveaus heen, gefaciliteerd door processen van betekenisgeving of sense making 
van medewerkers, een belangrijke rol spelen (Crossan et al., 1999; Sillins, Mulford & Zarins, 
2002; Sleegers, 2003; Bapuji & Crossan, 2004; Geijsel & Meijers, 2005; Scheerens, 2010). 
Volgens Marks & Louis (1999) is organisatieleren een proces in een organisatie met als 
uitkomst nieuwe kennis en vaardigheden en het vermogen om te blijven leren. Een hoge 
capaciteit voor organisatieleren maakt dat een organisatie zich gemakkelijk kan aanpassen 
aan externe en/of interne veranderingen. Wanneer een school gekenmerkt wordt door 
organisatieleren dan lukt het beter om (ver)storingen in de ‘bedrijfsvoering’ sneller te 
ontdekken en te verhelpen. Het begrip ‘professionele of lerende gemeenschap’, in de 
betekenis van krachtige professionele leeromgeving voor docenten met een meerwaarde op 
organisatieniveau, is een kernconcept van organisatieleren. Kenmerken hiervan zijn: 
“regelmatige communicatie en samenwerking tussen docenten, reflectieve dialoog, gedeelde 
waarden, een open en naar buiten gerichte onderwijspraktijk en een collectieve gerichtheid 
op het leren van leerlingen” (Leeferink et al., 2004, p.10). 
 
Uiteindelijk gaat het de school om duurzame verbetering of vernieuwing van het primaire 
proces. Duurzame verbetering ontstaat wanneer nieuw ontwikkelde praktijken 
geïnstitutionaliseerd raken en hun neerslag krijgen in nieuwe (infra)structuren, systemen, 
procedures, roosters en formats (Huysman, 2000). Dit maakt duidelijk dat organisatieleren 
een multi-niveau karakter heeft. Er is een permanente wisselwerking tussen acties op het 
individuele, collectieve en organisatieniveau. Crossan et al. (1999) wijzen hierbij op de 
spanning tussen het assimileren van nieuwe leerprocessen ofwel het explorerende en 
experimenterende aspect van het vernieuwingsproces (feed forward) en het toepassen van 
de nieuw ontwikkelde kennis en praktijken, kortom de exploitatie ervan (feedback). De 
spanning is inherent aan het feit dat organisatieleren een cyclisch proces is van voortdurend 
leren, vernieuwen, toepassen en stabiliseren van het geleerde. Dit betekent dat gevestigde 
structuren, procedures en gewoonten ter discussie staan en er dus een zekere wanorde en 
discontinuïteit wordt opgeroepen als van docenten gevraagd wordt nieuwe praktijken te 
ontwikkelen en toe te passen. Tegelijkertijd zijn zowel docenten als leerlingen erbij gebaat 
dat er een zekere rust heerst en dat gewerkt wordt vanuit heldere procedures en 
standaarden. Dit vormt een van de verklaringen van de complexiteit van het innovatieproces. 
Ook hier zien we dat een recursief model nodig is om de spiraalsgewijze voortgang van het 
innovatieproces uit te beelden, waarin feedback en feed forward (Crossan et al., 1999) en 
het strategisch afwisselen van een hoog niveau van verandering met veel turbulentie en een 
lager niveau met rust een centrale rol spelen (Imants, 2002a; 2002b). 
 
Wat ontbreekt in het model van organisatieleren van Crossan et al. (1999) is het antwoord op 
de vraag die Miedema & Stam (2009) zich stellen naar aanleiding van hun onderzoek: “Welk 
bestuur en management is er nodig om de krachten van onderaf, die we met dit onderzoek 
hebben opgespoord en vastgesteld, beter te benutten? Op deze vraag gaan we in de 
volgende paragraaf dieper in.  
 
Samenvattend: Gezien het belang dat in de literatuur wordt gehecht aan het individueel en 
gezamenlijk leren van docenten en het toegroeien naar gezamenlijke betekenisvorming 
hebben wij ‘het leren van docenten’ als domein opgenomen in ons theoretisch kader. 
Onduidelijk is nog in hoeverre de overgang van individuele vormen van leren naar lerende 
gemeenschappen door sturende interventies teweeg gebracht kunnen worden of dat het 
koesteren en begeleiden van deze ontwikkeling in de richting van de vernieuwingsdoelen 
van de organisatie de aangewezen weg is.  
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2.5 Leiderschap  
Voor paragraaf 2.5 verwijzen wij naar Deel A van dit proefschrift. 
 
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat leiderschap een organisatiekwaliteit is die 
er toe doet en om die reden een van de domeinen in ons theoretisch kader is. Veel 
omgevingsturbulentie en de noodzaak tot ingrijpende onderwijsvernieuwingen zorgen ervoor 
dat leidinggevenden opereren in een zeer dynamische omgeving. Uit de door ons 
bestudeerde literatuur wordt duidelijk dat leiderschap niet onderzocht moet worden vanuit 
een geïsoleerd leiderschapsconcept, zoals charismatisch, onderwijskundig, beheersmatig of 
transformationeel leiderschap, maar dat sensemaking processen, interactie en afstemming 
tussen leiderschapsfuncties en praktisch handelen binnen leiderschapspraktijken de leidraad 
vormen voor onderzoek naar het gebruik van gedigitaliseerde leermaterialen en de 
beeldvorming daarover door docenten. 
 
 
2.6 De gedigitaliseerde onderwijspraktijk 
Onze samenleving is de afgelopen anderhalve eeuw veranderd van een geïndustrialiseerde 
en lokaal georganiseerde samenleving in een kenniseconomische, digitale en 
geglobaliseerde maatschappij. De vraag die Wijnen & Zuylen (2011) zich hierbij stellen, is 
wat de invloed van deze verandering op het onderwijs zal zijn. Gaan docenten bijvoorbeeld 
andere werkvormen en leermaterialen gebruiken dan voorheen?  
 
Aan de hand van vier na te streven niveaus in het onderwijs - Van Rossum & Hamer (2010) 
beschrijven deze niveaus als portretten van het onderwijs - doen Wijnen & Zuylen (2011) een 
uitspraak over de mate waarin en de wijze waarop ict wordt gebruikt. Binnen het eerste 
portret, schools leren voor kennistoetsen, verstoort de inzet van ict het onderwijsconcept. Er 
is geen draagvlak voor geavanceerd computergebruik. Een uitzondering hierop vormt het 
digitale schoolbord, omdat dit middel het (klassikaal) uitleggen vergemakkelijkt zonder dat 
het onderwijsconcept aangepast hoeft te worden. Het tweede portret, schoolse kennis 
gebruiken en toepassen, wordt gekenmerkt door kennisoverdracht waarbij 
verhoudingsgewijs weinig ruimte is voor het gebruik van ict. Hooguit zijn er enkele computers 
in de klas om leerlingen te laten oefenen. Ook binnen dit portret wordt het digibord omarmd. 
In tegenstelling tot de eerste twee portretten zien docenten en leerlingen binnen het derde 
portret, dat betrekking heeft op de vakgebonden maatschappelijke relevantie, de 
meerwaarde van de computer. Deze wordt gebruikt om internet te raadplegen voor 
informatie over de aanpak en de oplossing van problemen. Daarnaast zetten zowel 
leerlingen als docenten de computer in als krachtig middel bij de administratie en organisatie 
van het leren en onderwijzen, het netwerken door gebruik te maken van sociale media en het 
samenwerken. Het vierde portret gaat nog een stapje verder. Hier gaat het om 
vakoverstijgende maatschappelijke relevantie. Zonder deskundig ict-gebruik is het niet 
mogelijk om de gevraagde diversiteit in leer- en doceeractiviteiten en het plaats- en 
tijdonafhankelijk werken te managen. Wijnen & Zuylen (2011) maken de inschatting dat op 
alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland wordt gewerkt met het eerste, het 
tweede of een mengvorm van het eerste en tweede onderwijsconcept. Het derde en vierde 
onderwijsconcept komen nauwelijks tot niet voor. Als hun conclusie klopt, hebben zij voor 
een deel verklaard waarom ict zo moeilijk in het voortgezet onderwijs landt. Binnen onze 
maatschappij hebben we te maken met een grote diversiteit, die niet te managen is zonder 
het gebruik van computers. Dit is de reden dat ict wordt omarmd. Binnen het voortgezet 
onderwijs wordt diversiteit nog maar heel gering toegestaan. Dit veroorzaakt het 
achterblijven van het onderwijs in de samenleving voor zover het ict-gebruik betreft.  
 
Het omgekeerde geldt ook. Het onderwijs, dat leerlingen voorbereidt op het functioneren in 
de maatschappij, heeft als taak ict als regulier leermiddel in te zetten. Echter, zonder 
verandering van het onderwijsconcept blijft het inzien van de noodzaak om ict in te zetten 
heel beperkt. Deze redenering wordt nog versterkt door een recent rapport van de 
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TaskForce e-Skills Nederland (2011). In dit rapport, dat in opdracht van het ministerie van 
Economische zaken, door ICT~Office, het hoger onderwijs en partners in de ICT-branche is 
opgesteld, wordt de behoefte aan ict-vaardigheden onderzocht. Het rapport stelt vast dat er 
op dit gebied een stevig probleem zit aan te komen. Voor Nederland gaat het vooral om e-
Business skills (professionele gebruikers) en e-Practitioner skills (ict-specialisten). Bij e-
Business skills gaat het om kennis en vaardigheden voor mensen die in hun beroep (nieuwe) 
ict-toepassingen moeten (kunnen) gebruiken. De e-Practitioner skills zijn van belang voor 
degenen die beroepsmatig ict-toepassingen ontwikkelen en implementeren. In scholen 
waarop het derde en vierde portret (Van Rossum & Hamer, 2010) van toepassing zijn, gaat 
het bij docenten, onderwijsassistenten en zeker ook bij leidinggevenden om de e-Business 
skills. Bij de e-Practitioner skills denken we aan functies als lma’s, jic’ers, ict-coördinatoren 
en systeembeheerders. Wanneer het onderwijs een belangrijke motor is voor de 
kenniseconomie, is het zinvol om deze ontwikkelingen een rol te laten spelen in het 
professionaliseringsbeleid van de school. 
 
Wat betreft het Nederlandse onderwijs kan dus worden vastgesteld dat het onderwijs nog 
heel traditioneel is. Zo beschrijft Martens (2007) dat er nauwelijks beroepen zijn waarin zo 
weinig verandert als in het beroep docent. Ook is het aantal fusies en reorganisaties gering 
geweest in vergelijking met andere beroepen en sectoren. Wat betreft de invoering van ict-
middelen, zoals digiborden, worden deze in veel gevallen nog alleen gebruikt als vervanger 
van het traditionele schoolbord of projectscherm. Aan de andere kant stellen tegenstanders 
van vernieuwing dat er al veel te veel veranderd is en dat deze veranderingen (zie figuur 1.1) 
een hoop ellende en problemen hebben gebracht. Kortom: in tegenstelling tot het 
Nederlandse onderwijs heeft ict het merendeel van de beroepen in Nederland in grote mate 
veranderd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er nog veel zal gaan veranderen in het 
onderwijs. Multimediaal leren en werken zal een steeds prominentere plaats in gaan nemen. 
 
Aansluitend hierop beschrijft Van den Beemt (2010) in zijn proefschrift de grote 
belangstelling van journalisten, wetenschappers en docenten voor het gebruik van internet 
en games onder jongeren aan het begin van de 21e eeuw. De mogelijke gevolgen hiervan 
zijn in veel gevallen gekoppeld aan de toekomst van het onderwijs en het leren. De bijdrage 
hiervan aan het zogenoemde Netgeneratie-debat (vanaf 1998) heeft ertoe geleid dat 
docenten zijn gaan nadenken over de toepassing van internet en games als leermiddel. Het 
debat is tevens geïnterpreteerd als een oproep om het onderwijs radicaal te gaan 
vernieuwen. Dit is gebaseerd op de aanname dat jongeren anders zouden gaan denken en 
leren dan voorgaande generaties doordat zij intensief gebruik maken van interactieve media. 
Van den Beemt (2010) heeft aangetoond dat er grote verschillen zitten tussen leerlingen wat 
betreft hun gebruik van ict buiten de school. Zo onderscheidt hij de traditionalist, de 
netwerker, de gamer en de producent. Wij beschouwen dit als een belangrijk 
onderzoeksresultaat voor scholen om rekening mee te houden bij de inzet van een elo en 
gedigitaliseerd onderwijs in het onderwijsleerproces.  
 
Vanuit de overheid en in het bijzonder de VO-raad en Kennisnet zijn diverse 
stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen om scholen over de drempel te trekken en de 
schoolorganisatie zo in te richten, dat werkvormen waarbij ict wordt gebruikt en die bijdragen 
aan de kwaliteit van onderwijs, succesvol ingevoerd kunnen worden (Ten Brummelhuis, 
2010).  
 
Sinds 2005 stimuleert het Innovatieproject van de VO-raad innovaties in het voortgezet 
onderwijs (zie ook paragraaf 1.2). Onderzoekers en scholen hebben intensief samengewerkt 
aan de realisatie van onderwijsvernieuwingen. Binnen de twee Expedities durven, delen, 
doen hebben scholen aanvragen ingediend die passen binnen verschillende thema’s. In 
oktober 2007 zijn de eerste scholen, verdeeld over de verschillende thema’s, van start 
gegaan. Op basis van de gevolgde processen en opgedane ervaringen zijn de 
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onderzoeksresultaten en de duurzaamheid van de vernieuwing uitgebreid beschreven, 
waarmee andere scholen hun voordeel kunnen doen (Waslander, 2011).  
 
In december 2008 heeft het ministerie van OCW Wikiwijs gelanceerd als antwoord op het 
advies ‘Onderwijs en open leermiddelen’ van de Onderwijsraad. Wikiwijs is bedoeld als 
stimulering van het gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs. Op één plaats op het 
internet hebben docenten toegang tot leermateriaal dat digitaal beschikbaar is. Diverse 
collectie-aanbieders leveren hun bijdrage aan het vullen van deze online leermaterialenbank, 
zo ook de OVC. Achterliggende doelen zijn het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs, professionaliseren van het onderwijs en docenten, verzamelen van 
onderzoeksgegevens over open leermiddelen en het beroep van docent aantrekkelijker 
maken (Wikiwijs in het onderwijs, 2011). 
 
Kennisnet publiceert in haar onderzoeksreeks over duurzame onderwijsvernieuwing dat veel 
onderwijsinstellingen met behulp van subsidies voor hardware hun ict-infrastructuur al jaren 
op orde hebben. Dit heeft er echter niet automatisch toe geleid dat ict in het onderwijs wordt 
geïntegreerd. Redenen die worden gegeven, betreffen het gebrek aan noodzaak om een 
duidelijke onderwijskundige visie hierover te formuleren en het gebrek aan draagvlak onder 
docenten. Het risico van stimuleringsmaatregelen vanuit extern eigenaarschap is dat scholen 
vanuit financiële overwegingen een vernieuwingsproces opstarten en niet vanuit een gedeeld 
onderwijskundig belang. Het gevolg is dat de beoogde vernieuwing niet breed en duurzaam 
in een school wordt ingevoerd. De verschillende betrokkenen zien en voelen de noodzaak tot 
een onderwijskundige verandering niet, waardoor er geen gedeeld eigenaarschap in de 
school is. Tegelijkertijd is een voordeel van stimuleringsmaatregelen die vaak een 
(gedeeltelijk) open karakter hebben, dat de schoolleiding ervoor kan zorgen dat activiteiten 
aansluiten bij de onderwijskundige doelen van de school. Een heldere visie op onderwijs en 
ict, het formuleren van de onderwijskundige noodzaak van veranderen/vernieuwen en het 
creëren van eigenaarschap zijn hierbij voorwaarden (Van der Neut, 2010). 
 
Naast deze stimuleringsmaatregelen zijn er nog veel meer kleinere initiatieven om de inzet 
van ict en gedigitaliseerd leermateriaal in het onderwijs te bevorderen. Deze zullen we hier 
niet allemaal opsommen. Wel vinden we het belangrijk om in deze paragraaf inzicht te geven 
in de huidige stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal in het onderwijs. Geconstateerd kan worden dat de meest gebruikte 
computerprogramma’s de standaard kantoortoepassingen zijn, zoals een tekstverwerker, 
internetbrowser en e-mailprogramma. Dit zijn tools zonder leerinhoud. Hiernaast maakt een 
kleine meerderheid van de docenten gebruik van vakspecifieke oefenprogramma’s en 
software die is verbonden aan een specifieke methode. Binnen het voortgezet onderwijs is 
ongeveer 15% van de leermaterialen digitaal. Net als binnen de andere onderwijssectoren is 
er de verwachting dat het aandeel digitale middelen in de komende drie jaar met 15 tot 20% 
zal toenemen. De vraag is groot, maar de ontwikkeling van gedigitaliseerd leermateriaal dat 
aansluit bij behoeften van docenten blijkt moeilijk. Een combinatie van maatregelen en de 
inzet van ict, docenten, schoolleiders en de overheid kan een positieve bijdrage leveren aan 
dit probleem (Ten Brummelhuis & Van Amerongen, 2010). 
 
Zoals ook in paragraaf 2.3 beschreven, hangt het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal 
sterk samen met de opvattingen van individuele docenten. Everett Rogers heeft in 1962 de 
literatuurstudie ‘Diffusion of innovations’ gepubliceerd. Deze gaat in op de snelheid en mate 
van adoptie van een vernieuwing op basis van onderzoek in vier sectoren, waaronder het 
onderwijs. Uit deze literatuurstudie stamt de bekende indeling in vijf groepen, waarbij een 
ieder in zijn eigen tempo en vanuit zijn eigen opvattingen een nieuw product of procedure 
accepteert. Deze groepen zijn ‘innovators, early adopters, early majority, late majority en 
laggards’. Wij moeten ons echter realiseren dat Rogers (1962) het heeft over het gebruik van 
nieuwe producten en niet over de adoptie van nieuwe denkbeelden en concepten. Dit kan 
een rol spelen bij de implementatie van gedigitaliseerd leermateriaal. Voor het gebruik van 
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digiborden en een elo kan een kritische massa van 15 tot 20% van de docenten volstaan 
(conform de opvattingen van Rogers) om collega’s over de streep te trekken deze 
‘instrumenten’ te gaan gebruiken (Van Leeuwen, 2004). Het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal hangt wellicht sterker samen met opvattingen over wat goed onderwijs is, 
welke beeldvorming docenten hebben over het nut van gedigitaliseerd leermateriaal in de 
onderwijspraktijk en dus ook met de eigen professionele identiteit van docenten. 
 
 
2.7 Ontwikkeling van een theoretisch referentiekader 
Uitgaande van een visie op de complexiteit van onderwijskundige veranderingen (paragraaf 
2.1) hebben we op basis van literatuuronderzoek een groot aantal factoren die het gebruik 
van en de beeldvorming over gedigitaliseerde leermaterialen kunnen verklaren, 
ondergebracht in vier domeinen. Deze domeinen hebben we in de paragrafen 2.2 tot en met 
2.5 beschreven. In paragraaf 2.6 hebben we de verbinding gemaakt met de context van 
digitalisering en de gedigitaliseerde onderwijspraktijk.  
 
Een kenmerkend aspect van de literatuur die wij bestudeerd hebben, is dat de meeste 
auteurs innovatieprocessen niet vanuit een rationeel-empirisch mechanistisch standpunt 
bestuderen en onderzoeken. Dit standpunt gaat uit van een voorspelbare en beheersbare 
aanpak van de verandering van een organisatie. Mensen en relaties tussen mensen worden 
in dit perspectief vergeleken met structuren en condities. Ze verkrijgen hierdoor een ding-
karakter (reïficatie) en een schijnobjectiviteit, waarmee een vernieuwing gepland en geregeld 
kan worden (Lukács, 1972; Sleegers, 2003). Onderzoek binnen dit paradigma zoekt naar 
lineaire relaties tussen bijvoorbeeld organisatiefactoren, docentfactoren en leerlingprestaties 
(Imants, 2002b). Daarentegen kiezen de auteurs waarvan wij onderzoeksliteratuur 
bestudeerd hebben over het algemeen voor een meer holistische en normatief re-educatieve 
benadering. Kenmerkend voor deze tweede visie is dat mensen in organisaties de 
werkelijkheid en ook de voorstelling van een vernieuwingsconcept interpreteren en betekenis 
geven vanuit hun eigen opvattingen en wereldbeeld (Werkman, 2006). Betekenisgeving is 
volgens Weick (1995) een sociaal, intersubjectief proces. Ze ontstaat in interactieprocessen 
tussen mensen en via samenwerking, discussie en dialoog. Zelfs individuele 
betekenisgeving veronderstelt een gemeenschappelijke sociale context van herkenbare 
normen, waarden, concepten en gewoonten. Het zal duidelijk zijn dat het theoretisch 
referentiekader dat wij ontwikkelen, sterk is beïnvloed door deze intersubjectieve 
werkelijkheidsvisie die kenmerkend is voor een sociaal-constructivistische 
wetenschapsopvatting. De subjectieve en interpretatieve benadering van organiseren, 
veranderen en leren die wij voorstaan, vallen volgens Burell & Morgan (1979), geciteerd door 
Braster (2000) en Boonstra & De Caluwé (2006), onder het sociaal-interpretatieve 
paradigma.  
 
Uit de voorgaande paragrafen is ook duidelijk geworden dat er sprake is van 
interdependenties tussen de domeinen van factoren. Samengevat komt het op het volgende 
neer. Scholen worden beïnvloed door wensen en druk uit de omgeving, maar maken ook 
creatief gebruik van kansen uit die omgeving. De rol van de strategische leiding in de vorm 
van contextmanagement is hierin bepalend. Soms kunnen scholen zelfs de omgeving naar 
hun hand zetten of voor de school laten werken. De oprichting van OVC is hier een goed 
voorbeeld van. Ook docenten worden in hun beeldvorming over onderwijsvernieuwing 
beïnvloed door de omgeving. Ze zullen extern ontwikkelde middelen en instructieprocedures 
aanpassen, opdat ze verenigbaar worden met hun eigen interne werkmodellen. In de OVC-
context zien we bijvoorbeeld dat het de bedoeling is dat gedigitaliseerd leermateriaal, dat op 
de ene school ontwikkeld en uitgeprobeerd is, via de OVC-context op andere scholen terecht 
komt. Daar kan het de opvattingen van collega’s beïnvloeden en in het verlengde daarvan 
ook het gebruik. Vervolgens hebben we beschreven dat persoonlijke kenmerken van 
docenten en hun beleving van invloed zijn op hun professionele ontwikkeling en de wijze 
waarop ze met vernieuwingsinitiatieven omgaan. Dit staat niet los van de school als sociale 
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omgeving en de professionele leeromgeving die wordt gecreëerd voor docenten en overige 
medewerkers. Verder wordt uit dit hoofdstuk duidelijk dat we veranderingen en 
vernieuwingen als leerprocessen kunnen beschrijven en dat individuele en collectieve 
leerprocessen elkaar kunnen beïnvloeden in de vorm van cycli van leerconversies. Deze 
kunnen uitmonden in vernieuwde onderwijspraktijken. Bestaande instituties in de vorm van 
eerder gevormde structuren, procedures en gewoonten vormen op hun beurt een 
stimulerende of beperkende context voor dit soort leerprocessen. Leiderschapspraktijken 
bepalen van moment tot moment op microniveau hoe ‘the flows of learning’ in de 
schoolorganisatie zullen verlopen. Feedback, interactie, wederzijdse afhankelijkheid en 
recursiviteit zijn steeds gemeenschappelijke kenmerken van de literatuur die wij bestudeerd 
hebben (Crossan et al., 1999; Boonstra, 2000; Imants, 2002b; Coburn, 2004; Runhaar, 2008, 
Scheerens, 2010; Sleegers & Leithwood, in press).  
 
Figuur 2.3 vormt de visualisatie van onze veronderstelling dat vier domeinen van variabelen - 
leiderschap, contextdruk, leren door docenten en individuele docentfactoren - van invloed 
zijn op het gebruik van en de beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal door docenten. 
Tussen deze vier domeinen en beeldvorming en gebruik staan wederzijds gerichte pijlen om 
de recursiviteit te benadrukken. Wij veronderstellen dat er sprake is van wederzijdse 
beïnvloeding. Ook tussen beeldvorming en gebruik staan wederzijds gerichte pijlen, omdat 
het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal wordt beïnvloed door het beeld dat docenten 
erover hebben en dit beeld wordt vervolgens bijgesteld op basis van opgedane ervaringen 
tijdens het gebruik (zie paragraaf 2.4).  
 

 

 
 

Figuur 2.3 Theoretisch referentiekader: recursieve relaties tussen sets van factoren die van 
invloed zijn op het gebruik van gedigitaliseerde leermaterialen en de beeldvorming van 
docenten daarover. 

 
Dit theoretisch referentiekader gebruiken we om te onderzoeken welke invloed de vier 
domeinen van variabelen binnen en buiten de schoolcontext hebben op het gebruik van 
gedigitaliseerde leermaterialen door docenten in het voortgezet onderwijs en hun 
beeldvorming hierover. Ook bestuderen we hoe deze factoren te beïnvloeden zijn door onder 
meer het leidinggevend kader in de school. Het theoretisch referentiekader vormt de basis 
voor vier onderzoeksvragen die gedurende het pilotonderzoek op School A nader onderzocht 
worden. In het volgende hoofdstuk staat dit pilotonderzoek beschreven.  
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3 Pilotonderzoek op School A 
 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk beschrijven we het onderzoek op School A. Dit is een van de zes scholen 
waar op basis van het theoretisch referentiekader in de loop van een aantal jaren gegevens 
zijn verzameld. Dit onderzoek is uitgevoerd als een enkelvoudige gevalstudie die als 
voorbereiding dient op de uitvoering van de meervoudige gevalsstudie. Van deze 
meervoudige gevalsstudie worden de methodologie in hoofdstuk 4, de gevalsstudies in de 
hoofdstukken 5 tot en met 9 en de cross case analyse en discussie in hoofdstuk 10 
beschreven. Deze aanpak is gekozen in verband met een verbetering van het ontwerp van 
de oorspronkelijke onderzoeksopzet. Als toelichting hierop brengen wij in herinnering dat de 
aanleiding voor dit promotieonderzoek de vraag is geweest hoe scholen in staat zijn om het 
(onderwijs)gedrag van docenten en de opvattingen en cognities die dit gedrag sturen, te 
veranderen bij de invoering van een complexe vernieuwing waarbij het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal centraal staat. Ook onderzoeken we welke factoren, binnen en 
buiten de schoolorganisatie, het verander- of vernieuwingsproces beïnvloeden. En meer nog 
in hoeverre het lukt om deze verandering in de opvattingen van docenten en hun 
onderwijsgedrag diep en breed te institutionaliseren in de schoolorganisatie. Als 
voorbereiding op dit onderzoek hebben we op basis van literatuuronderzoek een theoretisch 
referentiekader ontwikkeld dat we in het vorige hoofdstuk hebben toegelicht. De vijf 
elementen in het theoretisch referentiekader (figuur 2.1) hebben de basis gevormd voor het 
verzamelen van informatie voor een zo breed mogelijke dataset voor iedere school. De 
verbetering in de onderzoeksopzet, waarop we doelen, heeft plaatsgevonden nadat het 
theoretisch referentiekader is opgesteld en vóór de start van de analyse van de gegevens uit 
de database van de zes scholen. Dit hangt samen met de conclusie dat we de concepten in 
het theoretisch referentiekader als ‘sensitizing concepts’ moeten beschouwen die aan het 
begin staan van een gefundeerde theoriebenadering (grounded theory). Zie Wester (1987) 
voor de behandeling van deze theorie. Wij hebben op dat moment besloten om een van de 
zes scholen te selecteren voor een verkennende gevalstudie met als doel het theoretisch 
referentiekader te verfijnen. De plaats van het pilotonderzoek in het totale 
promotieonderzoek wordt uitvoeriger beschreven in paragraaf 4.1 waar wij de opzet van de 
meervoudige gevalstudie schetsen.  
 
In dit hoofdstuk doen we verslag van de wijze waarop we de resultaten van het onderzoek op 
School A gebruiken om in relatie tot theoretische concepten uit de literatuur een conceptueel 
model te formuleren. Het is onze bedoeling dat dit conceptueel model een aantal centrale 
begrippen nader specificeert en ook de relaties tussen die begrippen, zodat we inzichtelijk 
kunnen maken welke factoren bijdragen aan de verankering van het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal en hoe deze factoren elkaar onderling beïnvloeden. Een 
dergelijk gefundeerd conceptueel model stelt ons in staat om veronderstellingen te 
formuleren op basis waarvan we in een meervoudige gevalsstudie het conceptueel model 
kunnen verbeteren.  
 
In paragraaf 3.2 wordt een korte typering van School A gegeven. Vervolgens zijn in 
paragraaf 3.3 op basis van het theoretisch kader vier onderzoeksvragen geformuleerd. In 
paragraaf 3.4 verantwoorden we de onderzoeksmethodiek voor dit pilotonderzoek. De 
antwoorden op de onderzoeksvragen staan in paragraaf 3.5 waar we de resultaten 
beschrijven met in paragraaf 3.6 de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden. In 
paragraaf 3.7 verdiepen we de analyse aan de hand van onderzoeksliteratuur uit hoofdstuk 
2. Dit leidt tot de beschrijving van een negental samenhangen tussen de variabelen uit het 
theoretisch kader. Op basis van deze analyses zijn we in staat om een conceptueel model te 
ontwerpen dat kan verklaren welke interventies en processen in onderlinge samenhang een 
rol spelen bij complexe onderwijsvernieuwingen (zie figuur 3.2). Het model wordt 
verantwoord in paragraaf 3.8. Vervolgens leiden wij uit het conceptuele model vijf 
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veronderstellingen af die richting geven aan het onderzoek van de meervoudige 
gevalsstudie.  
 
Voor paragraaf 3.2 tot en met 3.7 verwijzen wij naar Deel A van dit proefschrift.  
 
 
3.8 Conceptueel model en veronderstellingen  
Het onderzoek op School A heeft aangetoond dat de keuze voor de domeinen van 
variabelen in het theoretisch referentiekader (figuur 2.1) bruikbaar is geweest voor het 
analyseren van de resultaten en het leggen van verbanden tussen de diverse variabelen in 
het model De analyses in de paragrafen 3.7.1 tot en met 3.7.9 stellen ons in staat om een 
meer gedetailleerd conceptueel model op te stellen (figuur 3.2) In deze paragraaf zullen we 
de elementen waaruit het model is opgebouwd en de relaties tussen deze elementen 
toelichten en verantwoorden. We beëindigen deze paragraaf met een vijftal 
veronderstellingen die gebaseerd zijn op het conceptuele model. 
 

 

 
 

Figuur 3.2 Conceptueel model voor onderzoek naar het gebruik van gedigitaliseerde 
leermaterialen door docenten in het voortgezet onderwijs en hun beeldvorming hierover. 
 
 
3.8.1 Gebruik van en beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal 
Het hart van het theoretisch referentiekader (hoofdstuk 2) wordt gevormd door de 
wederkerige relatie tussen gebruik van en beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal. 
De reden voor het feit dat wij deze relatie als wederkerig hebben uitgedrukt en in samenhang 
met elkaar onderzoeken, heeft te maken met het perspectief dat wij hanteren met betrekking 
tot de wijze waarop mensen de werkelijkheid construeren als een product van hun cognitieve 
en emotionele functioneren. Fenomenen in de werkelijkheid, bijvoorbeeld gedrag dat 
leerlingen ten toon spreiden bij het leren met gedigitaliseerde leermaterialen, of de 
leerprincipes die ten grondslag liggen aan nieuwe onderwijsconcepten, zoals ‘Levensecht 
leren’ in School A, worden beïnvloed door impliciete opvattingen en worden geïnterpreteerd 
op basis van het interne cognitieve werkmodel van docenten (Sleegers, 2003; Simons, 2006; 
Werkman, 2006; Runhaar et al., 2007; Runhaar, 2008). Wanneer docenten hun opvattingen 
en gedrag moeten bijstellen in de richting van nieuwe onderwijsconcepten, vereist dit een 
aanpassing van hun interne werkmodel. Coburn (2004) heeft laten zien dat docenten op veel 
verschillende manieren om kunnen gaan met de innovatieboodschap om hun opvattingen en 
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gedrag te veranderen in de richting van het nieuwe model. Docenten kunnen de nieuwe visie 
op onderwijzen en de consequenties ervan voor de onderwijspraktijk afwijzen. Ze kunnen 
ook een ontkoppeling aanbrengen door soms aspecten van de nieuwe praktijk over te 
nemen en op andere momenten hun gebruikelijke pedagogisch-didactische aanpak te volgen 
of alleen oppervlakkige kenmerken over te nemen. Andere varianten houden in dat ze het 
nieuwe concept in aangepaste vorm, beïnvloed door hun eigen opvattingen overnemen of 
hun eigen opvattingen en handelingen opnieuw bekijken en aanpassen aan het nieuwe 
concept. De mate waarin en de wijze waarop docenten hun eigen opvattingen en handelen 
kunnen en willen aanpassen aan een nieuw onderwijsconcept, het uiteindelijke doel van de 
vernieuwing, heeft alles te maken met de wijze waarop ze betekenis kunnen verlenen aan 
het nieuwe concept. Het proces van betekenisgeving of sensemaking wordt bevorderd door 
sociale interactie en concrete ervaringen in de praktijk van alledag (Weick, 1995; Datnow, 
2002; Leithwood, Jantzi & Mascall, 2002). Met de aanduiding ‘Gebruik en beeldvorming’ in 
het conceptuele model (figuur 3.2) drukken we uit dat de invoering van een nieuw 
onderwijsconcept invloed zal hebben op het onderwijsgedrag van docenten en de 
onderliggende opvattingen daarover. In dit onderzoek gaat het in concreto over:  
- het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal als gehele of gedeeltelijke vervanging van of 
ter aanvulling op foliomaterialen als hulpmiddel in het onderwijsleerproces; 
- de opvattingen van docenten over het nut en de haalbaarheid van het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal en de onderliggende visie op leren en onderwijzen.  
 
 
3.8.2 Contextmanagement 
In paragraaf 3.7.1 hebben we vastgesteld dat contextmanagement een bruikbaar concept is 
om te beschrijven hoe het strategisch management van School A in staat is om bij het 
bepalen en realiseren van innovatiebeleid de regie in handen te houden. Er is sprake van 
een dynamische balans tussen ingaan op maatschappelijke vragen om verbetering van het 
onderwijs, het gebruiken van mogelijkheden in de buitenschoolse context hiervoor en het 
rekening houden met de capaciteit van de organisatie (mensen en structuren) om de 
vernieuwing te dragen. Figuur 3.3 illustreert deze balans. 
 

 

 
 

Figuur 3.3 De grafische weergave van de dubbele balans in het begrip contextmanagement. 
 
Het begrip contextmanagement dat wij in deze studie gebruiken is gebaseerd op het 
gelijknamige begrip dat door Waslander (2007) is geïntroduceerd en in haar verslag van de 
opbrengsten van het Innovatieproject ‘Durven, delen, doen’ is verhelderd op basis van vijf 
jaar onderzoek (Waslander, 2011). In het begrip contextmanagement accentueren wij wat 
sterker de poortwachterfunctie van de strategische leiding van de school (zie paragraaf 3.6). 
Waslander (2011) gebruikt hiervoor de metafoor ‘hitteschild’. Wanneer wij het begrip 
contextmanagement gebruiken, benadrukken wij dat er een evenwicht moet zijn tussen 
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enerzijds de regie over welke invloeden wel en niet in de school toegelaten moeten of 
kunnen worden (die vervolgens bepalend worden voor het strategisch beleid) en de 
innovatiecapaciteit van de organisatie. In onze optiek is het van groot belang dat 
schoolleiders, noch een innovatie opgang brengen die een te zware last is voor de 
organisatie, noch het innovatievermogen van docenten en organisatie onderschatten. Wij 
geven deze dubbele balans weer met pijlen die een wederkerige relatie uitdrukken in het 
conceptuele model (figuur 3.2) tussen Context en Gespreid leiderschap. Gespreid 
leiderschap bespreken wij verderop in deze paragraaf. 
 
 
Invloed van de context op docenten 
In paragraaf 3.7.2 constateren we een onduidelijke relatie tussen context en docenten met 
betrekking tot het denken over het nut en de haalbaarheid van ict als ondersteuning van het 
onderwijsleerproces. Wanneer docenten en afdelingsleiders directe invloeden benoemen 
van de buitenschoolse context op hun denken en handelen dan gaat het om concrete zaken 
als de storende of stimulerende effecten van contacten met ouders en vertraagde leveringen 
van computers. De overige aanwijzingen die we hebben gevonden, duiden op een indirecte 
relatie die via leiderschap, processen in de organisatie en randvoorwaarden invloed hebben 
op het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en de beeldvorming daarover. Voor de 
meeste docenten in School A vormt eerder de schoolorganisatie een betekenisvolle context 
voor hun denken en handelen dan de wereld daarbuiten. De wijze waarop docenten 
ontwikkelingen in de onderwijskundige, maatschappelijke en politieke schoolcontext als druk 
ervaren of de mogelijkheden die zij in de schoolomgeving zien voor verbetering van de 
onderwijspraktijk bespreken wij in relatie tot andere begrippen uit het conceptuele model.  
 
 
3.8.3 Organisatieleren 
In het theoretisch referentiekader neemt de factor ‘leren door docenten’ een belangrijke 
positie in. Voor de ‘leerhuisteams’ van leerjaar 1 beschrijven we hoe de interactie tussen 
individueel leren en gezamenlijk leren het leerproces versterkt en bijdraagt aan de 
ontwikkeling van het leerhuisconcept als een gedeelde praktijk voor aanvankelijk de 
docenten in de leerhuisteams en, later, ook voor collega’s in het gehele team van leerjaar 1. 
We zien hoe individueel leren, leren in kleine groepjes of teams en de verankering hiervan in 
de formele organisatie van School A met elkaar samenhangen en elkaar over en weer 
beïnvloeden. Het holistische perspectief om innovatie te zien als een complex proces van 
kennisontwikkeling, kennis delen en leren dat gespreid over de drie niveaus van een 
(school)organisatie plaatsvindt, is kenmerkend voor het concept ‘organisatieleren’ in de 
innovatieliteratuur (Imants, 2002a, Bapuji & Crossan, 2004; Sleegers & Leithwood, in press). 
Centraal hierin staat de aandacht voor de functie van samenwerking tussen docenten en 
leren met en van elkaar en de mate waarin leerprocessen ingebed zijn in de praktijk die 
veranderd moet worden. Zo gezien is leren onlosmakelijk verbonden met sociale processen 
op de werkvloer waarbij docenten van elkaar afhankelijk zijn. De wederzijdse afhankelijkheid 
of interdependentie in een werksituatie waarin zij een gezamenlijke taak hebben - in School 
A is dat de integratie van gedigitaliseerde leermaterialen in de onderwijspraktijk in de 
leerhuizen - leidt tot perspectiefwisselingen en gezamenlijke reflectie (Imants, 2002a). 
Hiervoor hebben we benadrukt dat betekenisgeving van groot belang wordt geacht voor het 
accepteren van nieuwe onderwijsconcepten. Een hoge mate van interdependentie draagt bij 
aan de ontwikkeling van gezamenlijke en meer stabiele opvattingen hoe het onderwijs 
ingericht kan worden en wat dit inhoudt voor de rol van de docent in het onderwijsleerproces. 
Runhaar et al. (2007) en Runhaar (2008) maken onderscheid in taakinterdependentie en 
doelinterdependentie. Wanneer docenten van elkaar afhankelijk zijn voor het goed uitvoeren 
van hun eigen taken noemen zij dit taakinterdependentie. Dit uit zich bijvoorbeeld in de vorm 
van samenwerken op basis van afspraken, bijvoorbeeld over het altijd plaatsen van een 
weekplanner in de elo. Doelinterdependentie treedt op wanneer docenten een 
gemeenschappelijke opvatting ontwikkeld hebben over het waarom en het hoe achter de 
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werkwijzen die ze afgesproken hebben. Dit leidt er toe dat docenten hun gedrag sturen 
vanuit een gemeenschappelijk werkmodel. De aandacht voor het onderzoeken van 
leerprocessen over meerdere niveaus in de schoolorganisatie en de aandacht voor 
gezamenlijk leren vormen de verantwoording voor het opnemen van het begrip 
organisatieleren in het conceptueel model. Hierbij baseren wij ons vooral op het theoretisch 
referentiekader van Crossan et al. (1999) dat wij hierna toelichten.  
 
 
Flows of learning 
In paragraaf 3.7.6 hebben we een aantal processen beschreven in de vorm van een 
reconstructie. Kenmerkend voor deze reconstructie is spreiding van leerprocessen over 
meerdere niveaus in de organisatie en het recursieve verband tussen leren op individueel 
niveau, groepsniveau ofwel formele teamniveau en organisatieniveau. Homan (2001), in Van 
Veldhuizen (2010), introduceert het begrip ‘leerconversie’ voor de omzettingen van de 
opbrengst van leerprocessen van het ene niveau naar het andere, bijvoorbeeld van leren 
door individuen naar collectieve leerprocessen en vice versa. In het theoretisch 
referentiekader van Crossan et al. (1999) worden deze omzettingen gekarakteriseerd als 
‘flows of learning’ binnen de organisatie (figuur 3.4). Er is een feed forward flow, die ideeën 
en oplossingen voor nieuwe werkwijzen van individuen via groepsprocessen, gekenmerkt 
door interdependentie, doet uitmonden in institutionaliseren op organisatieniveau. 
Tegelijkertijd veronderstellen Crossan et al. (1999) een tegengestelde feedback flow van 
processen die ervoor zorgt dat de reeds eerder geïnstitutionaliseerde praktijk - bijvoorbeeld 
het werken volgens het traditionele vakkenrooster in klassenverband - invloed heeft op het 
denken en handelen van individuele docenten. In het theoretisch referentiekader van 
Crossan et al. (1999) symboliseert de feed forward flow het exploreren van nieuwe wegen en 
op basis daarvan de assimilatie van nieuw ontwikkelde kennis en vaardigheden in de 
organisatie. Feedback daarentegen moet opgevat worden als het toepassen en exploiteren 
van wat eerder geleerd is. Interventies als standaardisering van en controle op de uitvoering 
de nieuwe praktijk, zoals deze is bedoeld, leidt tot een feedback flow.  
 

 

 
 

Figuur 3.4 Organizational Learning Framework (Crossan, Lane & White,1999, p.532). 
 
Deze ‘flows of learning’ worden door Crossan et al. (1999) op ieder niveau van de 
organisatie getypeerd door andere psychologische processen. Op het individuele niveau 
plaatsen zij, in navolging van Weick (1995), vooral processen van betekenisgeving 
(sensemaking) die te maken hebben met persoonlijke interpretaties van ervaringen 
(‘Intuiting’) die kunnen leiden tot nieuwe ideeën (creativiteit) of tot aanpassen van het eigen 
gedrag (impliciet leren). De effecten van individueel leren kunnen alleen anderen 
beïnvloeden wanneer het persoonlijke leerproces gedemonstreerd of onder woorden kan 
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worden gebracht en vervolgens uitgewisseld kan worden met anderen die gelijksoortige 
ervaringen hebben opgedaan. Wanneer deze uitwisseling, Crossan et al. (1999) noemen dit 
‘Interpreting’, via gezamenlijke reflectieactiviteiten leidt tot de ontwikkeling van gedeelde 
opvattingen, gezamenlijke afspraken en een op elkaar afgestemde praktijk met een 
gezamenlijk jargon (‘Integrating’) spreken we van gezamenlijke betekenisgeving op 
groepsniveau. Wanneer dit collectieve proces systematisch wordt ondersteund, gestimuleerd 
en geborgd in de organisatie dan wordt het duurzaam. Dan ontstaat het moment dat we 
kunnen spreken over institutionalisering van de nieuwe gezamenlijke praktijk en de 
onderliggende verantwoording daarvan in de groep of afdeling of organisatie.  
 
 
Creatieve destructie en grenservaringen 
Vernieuwen vereist dus volgens Crossan et al. (1999) feed forward van leerprocessen, die 
moet leiden tot een zekere mate van institutionalisering breed in de organisatie om er beter 
gebruik van te maken (exploitatie). Maar institutionalisering komt neer op het vastleggen, 
standaardiseren en routinematig maken van de nieuwe praktijk. Dit zorgt voor stabiliteit, 
maar is tevens een psychologische en pragmatische rem op de ontwikkeling en expressie 
van nieuwe creatieve processen, die immers het gevolg zijn van een effectieve benutting van 
de nieuwe praktijk. Het optimaal benutten van de nieuwe praktijk vereist dus stabilisering of 
eventueel een beperkte verbetering ervan. In een langjarige cyclus kan men veronderstellen 
dat dominantie van de feedforward flow en feedback flow elkaar afwisselen. Na een periode 
van vernieuwing en onrust volgt een periode van relatieve rust waarin optimaal geprofiteerd 
wordt van de nieuw verworven aanpak. Een bijzonder voorbeeld van het opgang brengen 
van een ‘negatieve feedback flow’ is, wat Crossan et al. (1999) in navolging van Schumpeter 
(1959) ‘creatieve destructie’ noemen. Hiermee wordt bedoeld het top down ingrijpen in de 
gevestigde geïnstitutionaliseerde orde om ruimte te creëren voor nieuwe ideeën en 
praktijken op de werkvloer. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer door nieuwe inzichten of op 
grond van druk uit de schoolomgeving een ingrijpende vernieuwing (snel) moet worden 
ingevoerd. Binnen de Nederlandse onderwijsvernieuwingscontext kan de strategische keuze 
van de centrale schoolleiding voor het werken in leerhuizen en het gebruik van 
leerboekvervangende gedigitaliseerde leermaterialen zoals in School A het geval is, hiervoor 
model staan. In een dergelijke situatie wordt de werksituatie van docenten van het ene op 
het andere moment veranderd. Dit heeft grote consequenties voor hun routines, 
vaardigheden en rolopvattingen. Meerdere docenten en onderwijsassistenten begeleiden 
gezamenlijk leerlingen in een grote multifunctionele ruimte. De structuur van de methode 
biedt minder houvast. Er wordt een groter beroep gedaan op ontwerp- en 
arrangeervaardigheden om geschikte leermaterialen ter beschikking te hebben. En last but 
not least: de context en ondersteuning van deze vernieuwing worden grotendeels bepaald 
door ict ofwel de inzet van een elo, digiborden en gedigitaliseerd leermateriaal, waar veel 
docenten niet vertrouwd mee zijn.  
 
Het gevolg van een interventie die als creatieve destructie kan worden getypeerd, is dat 
docenten in een situatie komen waarin zij zich geen raad meer weten en die hen zowel als 
individu als collectief sterk op de proef stelt. Weick (1995) wijst erop dat dit soort situaties 
waarin de werkelijkheid van dat moment niet meer past bij ervaringen, gewoonten, 
opvattingen en cognitieve modellen, direct leidt tot een proces van ‘making sense of the 
situation’. Dit is een aanzet tot het proces van betekenisgeving. Miedema & Stam (2009) 
omschrijven in navolging van Meijers & Wardekker (2001; 2002) de ervaring van 
discontinuïteit (vanwege de creatieve destructie) als grenservaring voor docenten. 
Grenservaringen moeten beschouwd worden als “[…] een bijzonder soort van 
conflictervaringen die gepaard gaan met negatieve emoties” (Miedema & Stam, 2009, p.17). 
In hun onderzoek tonen ze aan dat de steun van collega’s, de steun van een gezamenlijke 
visie, van gedeelde waarden en van een gezamenlijk toekomstperspectief, die docenten 
kunnen vinden in collectieve (leer)processen in teams, noodzakelijk zijn om grenservaringen 
niet te verwerken als een persoonlijke aangelegenheid, maar als bron voor het verbeteren 
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van het onderwijssysteem. Creatieve destructie kan met andere woorden door de 
schoolleiding gebruikt worden als een structuurinterventie om bewustwording, interactie en 
creativiteit los te maken.  
 
Kortom: de spanning tussen feed forwardprocessen en feedbackprocessen en de dynamiek 
die dit oplevert, is de essentie van het concept ‘organisatieleren’. Het ‘Organizational 
Learning Framework’ van Crossan et al. (1999), weergegeven in figuur 3.4, heeft voor ons 
als een stimulerend analytisch instrument gewerkt. Ook om deze reden vervangen we het 
ongespecificeerde begrip ‘leren van docenten’ uit figuur 2.1 in het conceptuele model (figuur 
3.2) door Organisatieleren. Dit impliceert dat de relatie tussen leren van docenten en het 
gebruik van en beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal op drie niveaus in de 
organisatie bestudeerd moet worden, waarbij spanning (of verhouding) tussen de feed 
forward richting en de feedback richting een verklaring kan bieden voor het al dan niet 
toenemend gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal in de door ons onderzochte scholen en 
in de verandering van opvattingen van docenten daarover in positieve richting.  
 
 
3.8.4 Gespreid leiderschap 
In School A constateren we op meerdere plaatsen (paragraaf 3.7.3 en 3.7.4) dat het 
uitoefenen van leiderschap een grote impact heeft op processen en gebeurtenissen in de 
school. Tegelijkertijd is leiderschapsgedrag op vele plaatsen en momenten waar te nemen 
en niet alleen bij personen die een formele leidinggevende functie hebben op strategisch, 
tactisch of operationeel niveau. Ook docenten, onderwijsondersteunend personeel en zelfs 
leerlingen vertonen leidinggevend gedrag op cruciale momenten. Wij hebben niet kunnen 
concluderen dat de spreiding van leiderschap bewust wordt nagestreefd in School A. Het is 
wel duidelijk dat het tot de cultuur van de school behoort én dat het naar onze mening 
aanzienlijk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en verankering van het leerhuisconcept in 
de school en aan de ondersteunende rol van ict hierbij. De open communicatie tussen 
leidinggevenden op alle niveaus en dialoog met informele leiders en docenten heeft dit effect 
versterkt. Deze constatering maakt dat we leiderschap in het conceptuele model specificeren 
als actief en gespreid leiderschap. Wij volgen hierbij de opvatting van Hargreaves & Fink 
(2006) die voor gespreid leiderschap een continuüm voorstellen, waarvan het ene uiterste 
bestaat uit het delegeren van taken via formele procedures en het andere uiterste neerkomt 
op het afdwingen van initiatief bij medewerkers zonder leiding te geven en zonder 
commitment. Gespreid leiderschap in het conceptuele model definiëren wij in het midden van 
dit continuüm als “…factors in cultural forms of distribution through communication, 
relationships, and group life …” (Hargreaves & Fink, 2006, p.111-113). Wanneer wij spreken 
over gespreid leiderschap dat gaat het over het gedragsaspect van het leiding nemen of 
leiding geven ongeacht de formele positie in de organisatie. Gespreid leiderschap is een 
begrip dat in de literatuur meer verbonden is met kenmerken van transformationeel 
leiderschap dan met transactioneel leiderschap of de managementrol van leidinggevenden. 
(Silins, Mulford & Zarins, 2002; Geijsel et al., 2003; Leithwood & Jantzi, 2005; Hargreaves & 
Fink, 2006). Met deze zienswijze op gespreid leiderschap verbinden wij twee connotaties: 
spreiding van leiderschap op organisatieniveau (meso-niveau) en spreiding van leiderschap 
in het directe contact van leidinggevenden met de personen waaraan leiding wordt gegeven 
(micro-niveau). Dit laatste aspect, de leiderschapspraktijk, zullen we nu als eerste 
behandelen.  
 
Om de relatie tussen gespreid leiderschap en organisatieleren verder te specificeren, maken 
we gebruik van de visie van Spillane et al. (2004) door het begrip leiderschapspraktijk (figuur 
3.5) te integreren in het model van organisatieleren dat in figuur 3.4 is weergegeven. 
Volgens deze auteurs is een leiderschapspraktijk de meest geschikte analyse-eenheid om 
processen en activiteiten te beschrijven en te onderzoeken die op individueel, groeps of 
teamniveau en schoolorganisatieniveau via leiderschap invloed uitoefenen op 
onderwijsveranderingen. Hun argumentatie is “ … that activity is constituted - defined or 
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constructed - in the interpretation of leaders, followers, and their situation in the execution of 
particular leadership tasks” (Spillane et al., 2004, p.10). Op een bepaald moment kan een 
leidinggevende in gesprek gaan met een team óf eerder gemaakte afspraak benadrukken óf 
op directieve wijze een opdracht geven. Het hangt dan van de situatie en de historie in de 
groep af hoe de medewerkers reageren en hoe de situatie zich verder ontwikkelt. 
Leiderschap is in de opvatting van Spillane et al. (2004) geen kenmerk van de 
leidinggevende alleen, maar wordt mede bepaald door de situatie en ruimte die een leider 
krijgt van de andere actoren in de situatie. Deze andere actoren (followers) zijn dus geen 
‘volgers’, die als rationele mensen instructies opvolgen of ideeën overnemen, maar mensen 
die hun eigen ideeën inbrengen en vanuit hun eigen predispositie, emoties en persoonlijke 
interne werkmodel reageren. Dit kan zeer ver gaan. Spillane et al. (2004) wijzen bijvoorbeeld 
op allerlei subtiele vormen van verzet die docenten kunnen gebruiken om de beheersing van 
hun gedrag door de organisatie te ondermijnen. Ook Coburn (2004) wijst in dit verband op de 
verschillende manieren waarop docenten kunnen reageren op druk in de organisatie (of 
institutionele omgeving): van directe afwijzing via symbolische reacties (ontkoppeling) en 
allerlei parallelle constructies, naar assimilatie en accommodatie. Essentieel voor een goed 
begrip van de leiderschapspraktijk is het uitgangspunt dat gezamenlijke reflectie en 
betekenisgeving geen processen zijn die beperkt blijven tot docenten onderling. Ook 
leidinggevenden - in formele en informele posities - zijn hierbij betrokken.  
 
Een leiderschapspraktijk wordt dus gedefinieerd door interdependentie. In dit geval niet 
alleen tussen docenten onderling, maar ook tussen docenten en degene die leiding geeft of 
de leiding neemt. In paragraaf 3.7.7 hebben wij dit geïllustreerd met het cyclische proces van 
sensemaking en sensegiving dat zich tussen docenten en leidinggevenden afspeelt. Deze 
opvatting is een voorbeeld van de zienswijze dat een schoolorganisatie in zijn geheel, maar 
ook in onderdelen “… should be regarded as a meaningfull construction of work content en 
work relationships bij teachers, principals, students, and other participants” (Imants, 2002b, 
p.455). De kracht van het concept ‘leiderschapspraktijk’ is volgens ons gelegen in de keuze 
voor de setting en het moment waarin leiding wordt gegeven als analyse-eenheid. Op het 
niveau van deze analyse-eenheid specificeert de leiderschapspraktijk wederkerige relaties 
tussen actoren binnen een sociaal-culturele, organisatorische context. Dit maakt het mogelijk 
om te kunnen analyseren welke acties op welk niveau feed forward of feedback stimuleren 
ofwel van welk soort leerconversies sprake is (Homan, 2001 in Van Veldhuizen, 2010). Deze 
interdependenties vinden wij bij School A in de afstemming van de algemeen directeur met 
de afdelingsleiders, bij contacten van afdelingsleiders met hun teams en heel duidelijk in het 
functioneren van informele leiders binnen spontaan gevormde lerende groepen. Om deze 
reden nemen we in het conceptuele model (figuur 3.2) het begrip leiderschapspraktijk op als 
een mediërende factor tussen gespreid leiderschap en organisatieleren.  
 
Ook het stabiliseren van nieuwe kennis en vaardigheden in de organisatie 
(institutionalisering) kan als leiderschapspraktijk geanalyseerd worden. Voorbeelden hiervan 
zijn het vastleggen van nieuwe overlegstructuren en werkroosters, het opstellen van nieuwe 
competentieprofielen van docenten, het verbouwen van klaslokalen tot leerhuizen en de 
uitgave van brochures voor leerlingen en ouders over het nieuwe onderwijssysteem.  
 

 
Figuur 3.5 Grafische voorstelling van het begrip Leiderschapspraktijk (Spillane, Halverson & 
Diamond, 2004, p.11). 

Leider
Anderen 

actoren

Tijd, plaats, 

omstandigheden 

Situatie

Leiderschaps-

praktijk



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B 3 Pilotonderzoek op School A 

35 

3.8.5 Leiderschapspraktijk als motor voor organisatieleren 
Wanneer we het ‘Organizational Learning Framework’ van Crossan et al. (1999), 
weergegeven in figuur 3.4 en het concept ‘leiderschapspraktijk (Lp)’, weergegeven in figuur 
3.5, combineren ontstaat een nieuwe schematische voorstelling die zicht geeft op de 
momenten dat leiderschap een rol speelt bij acties en processen binnen niveaus en tussen 
de niveaus in de grafische weergave van organisatieleren. Figuur 3.6 geeft deze voorstelling 
schematisch weer. Met deze geïntegreerde voorstelling van gespreid leiderschap en 
organisatieleren drukken wij uit dat interdependenties tussen docenten onderling en tussen 
docenten en formele of informele leiders bepalen in welke richting de ‘flows of learning’ 
zullen lopen.  
 
Gespreid leiderschap op mesoniveau definiëren wij voor dit onderzoek als de toestand 
waarbij leidinggevenden op alle organisatieniveaus, inclusief informele leiders op 
operationeel niveau, leiding geven vanuit een gezamenlijke visie op het innovatiedoel en/of 
op de aanpak van het innovatieproces. Wij volgen hierin weer Spillane et al. (2004) die 
gespreid leiderschap beschouwen als een organisatiekwaliteit. Dit manifesteert zich in de 
school door een grote mate van coherentie in de communicatie naar docenten, bij het 
ondersteunen van leerprocessen en het aanbrengen van organisatorische en materiële 
randvoorwaarden. ‘Leidinggevenden spreken als het ware met één mond’, is een uitdrukking 
die dit illustreert. Er is op dit punt een nauwe samenhang met het begrip Coherentie bij 
Waslander (2007; 2011) en met Contextmanagement in onze opvatting van dat begrip.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 3.6 Geïntegreerde grafische voorstelling van de concepten Leiderschapspraktijk en 
Organisatieleren. 
 
 
Coherentie tussen leidinggevenden  
In figuur 3.6 kunnen we alleen zien hoe de leiderschapspraktijken invloed uitoefenen op 
processen op een bepaald niveau of op een bepaald moment. We kunnen in figuur 3.6 niet 
aangeven of er afstemming plaatsvindt tussen strategisch, tactisch en operationeel 
leiderschap. Spillane et al. (2004) noemen het een uitdaging om de verbinding tussen de 
macro-functies van leiderschap en de micro-taken van het leiding geven, die tot expressie 
komen in de leiderschapspraktijk, te verhelderen. Wij hebben geconstateerd dat de 
communicatie, afstemming en meningsvorming tussen de algemeen directeur en teamleiders 
en informele leiders in School A van groot belang is geweest voor het coherent aansturen 
van de vernieuwingsactiviteiten van de leerhuizen 1 en 2. Daarom introduceren wij een 
nieuw schema dat het meso-aspect van gespreid leiderschap in beeld brengt (figuur 3.7). In 
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deze figuur drukken wij uit dat ook de interdependenties en de ontwikkeling van 
gezamenlijke betekenisgeving over de richting van de vernieuwing en de aanpak van het 
vernieuwingsproces tussen leidinggevenden in een organisatie bestudeerd kunnen worden 
vanuit het perspectief van de leiderschapspraktijk.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 3.7 Grafische voorstelling van de spreiding van leiderschap over niveaus en functies. 
 
 
3.8.6 Structuur- en procesinterventies  
De pijlen in figuur 3.6 geven dus de richting aan van de ‘flows of learning’. Deze ‘flows of 
learning’ kunnen in onze opvatting altijd verklaard worden op het niveau van 
leiderschapspraktijken ofwel in de vorm van structuurinterventies, procesinterventies of het 
ontbreken van interventies. Het niet (waarneembaar) interveniëren kan een bepaald 
leerproces (individueel of collectief) stimuleren of juist afremmen. Tijdelijk ruimte geven aan 
leerhuisteam 2 (zonder veel interventies van centrale schoolleiding of teamleiding) 
beschouwen wij feitelijk als een interventie die in die situatie als vertrouwen in de aanpak en 
stimulering om door te gaan, wordt opgevat door dit team. Zo kan men zich ook voorstellen 
dat de opdracht tot oprichting van de leerhuisteams 3 en 4 een echte structuurinterventie is 
die grenservaringen oproept bij docenten. Maar ook dat deze grenservaringen, juist door het 
ontbreken van procesbegeleiding die gericht zijn op teamvorming, op gezamenlijk leren en 
op veiligheid in de groep, bijgedragen hebben aan de moeizame start van de ontwikkeling 
van deze leerhuizen.  
 
In een leiderschapspraktijk zal altijd minstens een persoon (actor) - en dat hoeft dus niet per 
definitie een leidinggevende in de organisatie te zijn - invloed uitoefenen op de situatie ofwel 
op de andere actoren in die situatie of op een combinatie van beiden. Een actie die iets in 
beweging zet, die invloed uitoefent, die iets tot stand brengt op microniveau of op 
mesoniveau in de organisatie noemen wij een interventie. Dit brengt ons er toe onderscheid 
te maken in twee soorten interventies:  
- Structuurinterventies. Dit zijn interventies die gericht zijn op het realiseren of realloceren 
van materiële en financiële randvoorwaarden, op het (her)inrichten van de 
organisatiestructuur, op het ontwikkelen van specialistische functies in het kader van de 
functiemix en dergelijke. Ze beïnvloeden vaak de setting of de omstandigheden waarin 
medewerkers moeten opereren. In School A vallen de aanschaf en introductie van elo en 
laptops, de instelling van leerhuizen onder de structuurinterventies, evenals het vrijmaken 
van budget voor participatie in de OVC, de aanstelling van lma’s, de uitvoering van de 
activiteiten in het professionaliseringplan en extra uren (fte’s) voor ontwikkelingswerk in de 
leerhuisteams onder de definitie van structuurinterventie.  
- Procesinterventies. Hiermee beschrijven wij interventies die bedoeld zijn om leer- en/of 
groepsprocessen te beïnvloeden. Bijvoorbeeld acties die aanzetten tot reflectie of die 
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bijdragen aan het ontwikkelen van doelinterdependentie in een groep of team. Of ook acties 
die zelfvertrouwen bevorderen of een gevoel van veiligheid geven in een groep om de 
negatieve individuele emoties die samenhangen met grenservaringen om te buigen naar een 
open, onderzoekende houding. Het feit dat de schoolleiding het initiatief (plan) van 
leerhuisteam 2 om het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal in het leerhuis te bevorderen 
door te werken met laptops overneemt, zien we als een procesinterventie. Het daadwerkelijk 
aanschaffen van de laptops is de ondersteunende structuurinterventie.  
 
Proces- en structuurinterventies kunnen zowel bijdragen aan ‘flows of learning’ in een 
feedback of in een feed forward richting. Ze kunnen elkaar versterken zoals we hebben 
beschreven bij Leerhuis 2: de infrastructuur van het leerhuis en de opdracht de 
onderwijsstructuur aan te passen (structuurinterventies) in combinatie met het geschonken 
vertrouwen aan het leerhuisteam en meedenken op bepaalde momenten 
(procesinterventies). Proces- en structuurinterventies kunnen elkaar ook hinderen en 
zodoende spanning veroorzaken tussen feed forward en feedback, zoals in leerjaar 2: de 
opdracht om in leerhuizen te gaan werken (creatieve destructie als structuurinterventie) in 
combinatie met het gebrek aan voorbereiding daarop en het ontbreken van een zekere mate 
van teamfunctioneren (gebrekkige procesinterventies). Interventies zijn met andere woorden 
de ‘tools’ (het instrumentarium) van de leiderschapspraktijk (Spillane et al., 2004) dat wij 
binnen het concept ‘organisatieleren’ hebben gebracht om feed forward of feedback te 
bewerkstelligen. Voor het conceptuele model (figuur 3.2) houdt dit in dat procesinterventies, 
die in onze opvatting per definitie gericht zijn op het functioneren van individuen en groepen 
of teams, impliciet aanwezig zijn en gesymboliseerd worden in de wederkerige relatie tussen 
leiderschapspraktijk en organisatieleren in het conceptuele model. Structuurinterventies 
hebben betrekking op het al dan niet veranderen van (staande) structuren en condities in de 
organisatie. De directieve of in geval van School A interactieve relatie tussen de 
leidinggevende en de actoren heeft betrekking op de proceskant van interventies. De 
structuurkant is toe te wijzen aan de situatie ofwel de derde component van een 
leiderschapspraktijk (figuur 3.5). Zowel proces- als structuurinterventies maken dus 
onderdeel uit van de leiderschapspraktijk, die in figuur 3.2 als concept is ingevoegd tussen 
gespreid leiderschap en organisatieleren. 
 
 
Ict als middel en doel 
Op basis van de resultaten constateren we dat ict voor School A zowel als doel, als middel 
en als randvoorwaarde functioneert. Het gebruik van gedigitaliseerde leermaterialen en de 
elo is het innovatiedoel binnen de bredere innovatie van leerprocesbegeleiding in de 
leerhuizen. Docenten moeten daartoe een leerproces doormaken om deze materialen 
zodanig in te zetten en te gebruiken dat daardoor de effectiviteit van het leren van leerlingen 
wordt bevorderd. De elo, digiborden, computers/laptops en gedigitaliseerde content zijn de 
noodzakelijke middelen daartoe. Voor deze middelen geldt dat docenten moeten leren om 
deze middelen te gebruiken. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor het onderwijskundig 
en didactisch gebruik ervan. Uit de resultaten van School A maken we op dat de 
aanwezigheid en kwaliteit van deze middelen een rol spelen bij het realiseren van het 
eindresultaat. Maar deze relatie is niet direct, maar indirect en loopt via Individuele 
docentfactoren en het functioneren van docenten in groepen ofwel Organisatieleren (zie 
figuur 3.2). De introductie van elo en gedigitaliseerde leermaterialen als onderdeel van de 
onderwijsvernieuwing fungeert voor sommige docenten als een grenservaring, zoals we 
hiervoor beschreven hebben. Afhankelijk van de situatie wordt verschillend gereageerd. We 
hebben gezien hoe docenten in Leerhuis 2 kampen met grote problemen met ict als 
randvoorwaarde, zoals het te laat leveren van laptops en andere technische tegenslagen. 
Ook wordt duidelijk dat ze hiermee kunnen omgaan en dat ze gezamenlijk, soms tijdelijke, 
oplossingen vinden zonder hun doel uit het oog te verliezen. In de Leerhuizen 3 en 4 zijn 
problemen met de hard- en software aanleiding voor sommige docenten om te blijven bij hun 
scepsis met betrekking tot de toepassing van deze nieuwe techniek in het onderwijs of 
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ernstig te twijfelen aan hun vermogen om de nieuwe technieken onder de knie te krijgen. Het 
ontbreken van een veilige groepsstructuur en doelinterdependentie versterkt de impact van 
individuele docentfactoren. De aanwezigheid en kwaliteit van goede digitale content en ict-
voorzieningen zien we als een randvoorwaarde voor het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal en de beeldvorming van docenten. Deze wordt, zoals gezegd, gemedieerd 
door Leiderschapspraktijken, Organisatieleren en Individuele docentfactoren in het 
conceptuele model (figuur 3.2). 
 
 
3.8.7 Individuele docentfactoren 
Het onderzoek op School A heeft weinig concrete gegevens opgeleverd over de bijdrage van 
individuele docentfactoren aan het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal (paragraaf 
3.7.5). Algemene opmerkingen over affiniteit en persoonlijkheidskenmerken die door 
docenten en leidinggevenden zijn genoemd, vormen de belangrijkste conclusie. De 
resultaten illustreren dat interesse voor en ervaring met ict-voorzieningen, een innovatieve 
beroepshouding en een professionele houding ten opzichte van samenwerking in een team 
hebben bijgedragen aan het verschil in ontwikkeling tussen de Leerhuizen 1 en 2 en de 
Leerhuizen 3 en 4. Bij Leerhuis 2 zien we bijvoorbeeld ook dat een aantal docenten al een 
positieve opvatting hebben over het nut van ict als hulpmiddel om het onderwijsleerproces in 
de leerhuizen te optimaliseren voor leerlingen en de begeleiding daarvan te 
vergemakkelijken voor docenten in hun rol als leerprocesbegeleider. De relatie tussen de 
persoonlijke instelling en functioneren in een team wordt als zeer relevant gezien door onze 
gesprekspartners. Het functioneren van een team is dus voor een belangrijk deel bepalend 
voor de wijze waarop een individuele docent in dat team bijvoorbeeld met het veranderen 
van de organisatiestructuur omgaat en met de grenservaringen die daarvan het gevolg 
kunnen zijn. Dit hebben we hiervoor toegelicht bij de bespreking van ‘Ict als middel en doel’. 
Zie in dit verband ook Schaufeli & Bakker (2004b) die spreken over de mediërende rol van 
bevlogenheid tussen enerzijds de hulpbronnen of motivatoren in de werksituatie en 
anderzijds positieve werkattitudes en organisatiegedrag. Een van de motivatoren die zij 
onderzocht hebben, is de steun van directe collega’s. 
 
Samenvattend: er is dus een duidelijke relatie tussen individuele docentfactoren en gebruik 
en beeldvorming. De initiële opvatting of beeldvorming van een docent over ict als middel 
voor het verbeteren van het onderwijsleerproces wordt beïnvloed door veranderingen in de 
context. Hierdoor kunnen de beeldvorming, maar ook Individuele docentfactoren veranderen. 
Dit verklaart de wederkerige pijl tussen Context en Individuele docentfactoren in figuur 3.2. 
De toelichting in ‘Invloed van de context op docenten’ als onderdeel van paragraaf 3.8.2 en 
paragraaf 3.8.3 over de prominente plaats van organisatieleren verklaren dat deze pijl niet 
vet gedrukt is weergegeven. De wijze waarop docenten omgaan met interventies wordt 
namelijk voor een belangrijk deel bepaald door de directe collegiale context. Het functioneren 
daarvan is een aspect van organisatieleren. Dit verklaart de wederkerige pijl tussen 
individuele docentfactoren en organisatieleren in figuur 3.2. Structuur- en procesinterventies 
als instrumentarium van leiderschapspraktijken zijn bepalend voor de inzet en kwaliteit van 
de organisatieverandering en het functioneren van groepen. Op deze manier zijn de 
individuele docentfactoren op een complexe en niet altijd gemakkelijk te traceren manier, 
direct en indirect, van invloed op gebruik en beeldvorming (niet vet gedrukte wederkerige pijl 
in figuur 3.2). 
 
 
3.8.8 Veronderstellingen 
Het conceptuele model zullen we gebruiken als referentiekader voor een vervolgonderzoek 
binnen een meervoudige gevalsstudie. School B, School C, School D, School E en School F 
vormen hierin de casussen. Wij concentreren ons daarbij op de meer robuuste relaties in ons 
conceptuele model (figuur 3.2). Dat zijn de relatie tussen context en leiderschap, 
organisatieleren, gespreid leiderschap en leiderschapspraktijken. Hiertoe hebben we vijf 
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veronderstellingen geformuleerd. Zij vormen het uitgangspunt voor het analyseren van de 
gegevens, het trekken van conclusies en het voeren van een discussie. Iedere 
veronderstelling wordt geoperationaliseerd door enkele indicatoren die richting geven aan 
het zoeken naar relevante aanwijzingen in de onderzoeksdatabase van iedere casus.  
 
 
Veronderstelling 1 
Leiding geven aan onderwijsvernieuwing vereist contextmanagement. 
De onderwijsvernieuwing, die in deze veronderstelling wordt bedoeld, is het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal door docenten en leerlingen in het onderwijsleerproces. Ict-
infrastructuur, elo en digiborden beschouwen wij als randvoorwaarden voor het kunnen 
gebruiken van gedigitaliseerd leermateriaal of als nevenontwikkelingen. Bij deze 
veronderstelling concentreren we ons met name op de strategische aspecten van leiding 
geven. Wij veronderstellen dat een dubbele balans tussen de externe oriëntatie en interne 
oriëntatie bij het formuleren van een vernieuwingskoers, zoals verantwoord in figuur 3.3, de 
ontwikkeling van een feed forward proces ondersteunt (figuur 3.4). 
 
Om uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen strategisch leiderschap en 
contextmanagement wordt de database bij iedere casus onderzocht op de aanwezigheid of 
afwezigheid van de volgende indicatoren:  
1. Oriëntatie door de schoolleiding op relevante onderwijskundige en maatschappelijke 
ontwikkelingen. 
2. Het richting geven aan de het proces van permanente schoolontwikkeling op het vlak van 
visie en strategisch beleid. 
3. Omgaan met druk uit de omgeving en het benutten van kansen die de omgeving biedt om 
vorm te geven aan het proces van schoolontwikkeling.  
4. Hoe de schoolleiding bij dit alles rekening houdt met draagvlak en draagkracht van de 
organisatie.  
 
 
Veronderstelling 2 
Er is een relatie tussen gezamenlijk leren door docenten en het gebruik van en de 
beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal.  
Op basis van de verantwoording van het conceptuele model veronderstellen wij dat het 
voorkomen van vormen van interdependentie en gezamenlijke reflecties met betrekking tot 
de onderwijspraktijk bijdragen aan gezamenlijke betekenisgeving in groepen docenten of 
teams. In onze opvatting is dit een voorwaarde is voor een feed forward proces dat bijdraagt 
aan brede verankering in de organisatie en duurzaamheid van de vernieuwing. 
 
Om uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen vormen van leren door docenten en 
het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en de beeldvorming daarover, wordt de 
database bij iedere casus onderzocht op de aanwezigheid of afwezigheid van de volgende 
indicatoren: 
1. Taakinterdependentie in een groep docenten: vormen van samenwerken en/of samen 
leren waarin sprake is van wederzijdse afhankelijkheid van groepsleden van elkaar bij het 
vervullen van taken. Ze helpen elkaar met concrete zaken. 
2. Doelinterdependentie in een groep docenten: een groep waarin de groepsleden open 
staan voor de ideeën en opvattingen van elkaar en die, met betrekking tot de 
onderwijsvernieuwing, hetzelfde doel nastreven. 
3. Processen in groepen die gekenmerkt worden door individuele en/of gezamenlijke 
reflecties.  
De eerste twee indicatoren hebben betrekking op groepsdynamiek en afhankelijkheid binnen 
het sociale proces. De derde indicator betreft het metacognitieve niveau ofwel het denken en 
uitwisselen over werken en leren. 
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Veronderstelling 3 
Er is een relatie tussen gezamenlijk leren door docenten en de deelname van 
leidinggevenden hieraan. 
Deze veronderstelling sluit aan bij de vorige en gaat uit van de gedachte dat het niet 
voldoende zal zijn om via aanpassing van de situatie, via materiële randvoorwaarden of van 
organisatorische structuren leerprocessen in groepen of teams tot stand te brengen die 
gekenmerkt worden door gezamenlijke reflecties en taak- en doelinterdependentie. De 
veronderstelling is dat leiderschapspraktijken die gekenmerkt worden door de onderstaande 
indicatoren hiervoor noodzakelijk zijn. Interventies van deze aard noemen we 
procesinterventies. 
 
Om uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen vormen van gezamenlijk leren en de 
betrokkenheid van leidinggevenden daarbij wordt de database bij iedere casus onderzocht 
op de aanwezigheid of afwezigheid van de volgende indicatoren: 
1. Situaties waarin het gaat om belangstelling tonen voor leer- en ontwikkelingsprocessen 
van docenten in de vorm van persoonlijke contacten. 
2. Situaties waarin leidinggevenden open staan voor (veranderings)initiatieven van docenten. 
3. Situaties waarin leidinggevenden op gelijkwaardige basis participeren in 
(groeps)activiteiten waarbij docenten samenwerken of gezamenlijk leren. 
 
 
Veronderstelling 4 
Gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal draagt bij aan gezamenlijk leren door 
docenten. 
Deze veronderstelling is gebaseerd op uitspraken van docenten in School A die ons doen 
vermoeden dat vooral de onbekendheid met de technologische aspecten van ict - in 
tegenstelling tot het uitgangspunt in veronderstelling 3 - taakinterdependentie kan realiseren 
die zo kan bijdragen aan het ontwikkelen van gemeenschappelijke opvattingen over het 
nieuwe onderwijsconcept.  
 
Wat betreft deze vierde veronderstelling kijken we naar de aanwezigheid van het ‘gevoel’ bij 
docenten dat het (leren) gebruiken van een elektronische leeromgeving en het (leren) 
toepassen/arrangeren van gedigitaliseerd leermateriaal gemakkelijk(er) leidt tot /uitnodigt tot 
samenwerken en samen leren. 
  
 
Veronderstelling 5 
Bij het stimuleren van leerprocessen bij docenten is een mix van structuurinterventies 
en procesinterventies noodzakelijk om verbreding en duurzaamheid van de 
onderwijsvernieuwing te realiseren. 
In deze veronderstelling gaat het om het opsporen van samenhang tussen structuur- en 
procesinterventies in relatie tot het stimuleren en realiseren van gezamenlijke leerprocessen 
van docenten. Het uitgangspunt is dat beide typen interventies noodzakelijk zijn, maar dat 
een bepaalde samenhang tussen beide typen, al dan niet in wisselende patronen in de loop 
van het innovatietraject, een optimaal feed forward proces bewerkstelligen en daarmee 
brede verankering en duurzaamheid van de vernieuwing.  
 
Om uitspraken te kunnen doen over de verhouding tussen structuur- en procesinterventies 
wordt de database bij iedere casus onderzocht op de aanwezigheid of afwezigheid van de 
volgende aspecten: 
1. Structuurinterventies: deze zijn gericht op randvoorwaarden, zoals organisatiestructuur, 
werkplaatscondities, faciliteiten en op bestaande instituties. 
2. Procesinterventies: deze zijn erop gericht om interactie tussen docenten en systematische 
reflectie te bevorderen door het creëren van wederzijdse afhankelijkheid. 
3. Het actief waarnemen en faciliteren van formele en informele samenwerkingsverbanden 
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van docenten, die zich bezig houden met verbetering van de onderwijspraktijk in de richting 
van het vernieuwingsconcept. 
 
Verwachting 
Uit de toelichtingen bij de veronderstellingen in deze paragraaf wordt duidelijk dat wij op 
basis van het conceptuele model de volgende verwachting hebben. Wanneer de 
veronderstellingen 1, 2, 3 en 5 in onderlinge samenhang worden bevestigd, is er een grotere 
kans op institutionalisering dan wanneer deze vier of enkele van deze vier veronderstellingen 
niet worden bevestigd. Van veronderstelling 4 verwachten wij dat, indien deze bevestigd 
wordt, een stimulerende werking uitgaat ten aanzien van institutionalisering. Wij verwachten 
niet dat deze veronderstelling van doorslaggevende aard zal zijn bij het al dan niet optreden 
van breed en duurzaam gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal.  
 
 
3.9 Verificatie- en reflectie door School A 
De belangrijkste conclusie tijdens de verificatie van de reeds beschreven resultaten en 
conclusies van School A is dat de algemeen directeur, twee teamleiders en de ict-
coördinator zich volledig kunnen vinden in onze onderzoeksresultaten. Twee relevante 
aanvullingen die door hen zijn gedaan, beschrijven we in deze afsluitende paragraaf in 
relatie tot relevante onderzoeksliteratuur.  
 
In het nieuwe schoolgebouw, waarin de school op het moment van het verificatie-
/reflectiegesprek verkeert, is zichtbaar geworden dat docenten die het vernieuwingsconcept 
niet willen of kunnen realiseren in hun eigen onderwijspraktijk, tegen de onmogelijkheid 
aanlopen om zich eraan te onttrekken. “Je moet nu echt. Er vindt nu ook een soort selectie 
plaats. Docenten die nog steeds niet willen, vallen nu door de mand. Met dergelijke docenten 
kan en wil de school niet verder.” (A26, november 2010). In vervolgonderzoek zou het 
interessant zijn om te onderzoeken of de ruimtelijke vormgeving en verbeterde ict-
infrastructuur van invloed zijn op de ontwikkeling en uitvoering van het 
onderwijsvernieuwingsconcept in het de vorm van het gebruik van de elo en gedigitaliseerd 
leermateriaal. Hier kan de relatie worden gelegd met onderzoek van Coburn (2004) waar het 
gaat om manieren waarop docenten kunnen reageren op een nieuw onderwijsconcept dat 
hun handelen gaat bepalen en dat - al dan niet - ver van hun routines en impliciete 
opvattingen over onderwijzen en leren afstaat. Hierbij zouden onderzoeksgegevens met 
betrekking tot docentengedrag onderscheid kunnen maken tussen zich terugtrekken en/of 
negeren; symbolisch reageren (doen alsof, maar in wezen niet anders handelen); parallelle 
structuren creëren (op sommige momenten handelen volgens het nieuwe model en op 
andere momenten zoals vroeger); assimileren (de nieuwe aanpak aanpassen/bewerken 
zodat hij in het bestaande denk- en handelingsschema past) en accommoderen (het 
bestaande denk- en handelingsschema wordt aangepast in de richting van het nieuwe 
concept).  
 
De belangrijke rol van de OVC en hiermee de veroorzaakte, voornamelijk positieve druk is 
evident. Na aansluiting bij de OVC in september 2005 hebben onderwijsvernieuwingen 
elkaar opgevolgd, zo is de ervaring van de docenten. Vanwege de soms tegenvallende 
kwaliteit van de digitale leermaterialen en ‘het moeten’ waaronder het deels loslaten van de 
methode wordt zes jaar later de naam ‘OVC’ nauwelijks meer genoemd in de school. 
Associatie met de OVC heeft enige weerstand onder docenten opgeroepen. Gevolg van het 
minder noemen van de OVC is het ontstaan van meer gezag voor het managementteam. De 
ontwikkelingen worden voor het gevoel van de docenten meer vanuit de school zelf 
geïnitieerd en gefaciliteerd in plaats van ‘van buiten’. Het meer de eigen prioriteiten voorop 
stellen en hierin de meerwaarde en diensten van de OVC verwerken voelt voor zowel de 
schoolleiding als docenten beter. Deze aanvulling bevestigt het belang van 
contextmanagement als strategische leiderschapsvaardigheid (Waslander, 2007). Het 
versterkt ook de eerdere constatering dat schoolbeleid en de opstelling van het management 
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voor docenten een relevantere context vormt voor de dagelijkse gang van zaken dan de 
turbulente schoolomgeving.  
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4 Onderzoeksopzet en methode 
 
4.1 Meervoudige gevalsstudie 
Paragraaf 2.7 hebben we afgesloten met de opmerking dat onze wetenschappelijke 
oriëntatie geplaatst moet worden in het sociaalinteractieve paradigma. Onze intentie met dit 
onderzoek is daarmee in overeenstemming. Het gaat ons om het begrijpen van het 
complexe en dynamische proces van onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling dat zich 
op meerdere niveaus tegelijk in een organisatie afspeelt en waarbij mensen, hun onderlinge 
relaties en processen van betekenisgeving de centrale factoren vormen. Boonstra & De 
Caluwé (2006) wijzen erop dat het dan voor de hand ligt om gesystematiseerde ervaringen in 
gevalsstudies (case studies) als methode te gebruiken. Yin (1994), Campbell in het 
voorwoord bij Yin (1994), maar ook Braster (2000) vinden het belangrijk om het gebruik van 
meervoudige gevalsstudies niet te koppelen aan één wetenschappelijk paradigma. Zij nemen 
het standpunt in dat meervoudige gevalsstudies gebruikt kunnen worden als een rigoureus 
onderzoeksinstrument om valide inzichten te ontlenen aan kwalitatieve (en kwantitatieve) 
data die zijn verzameld in een levensechte context, met name waar het gaat om 
theorievorming of theorietoetsing (Miles & Huberman, 1984; Yin, 1994; Braster, 2000). Voor 
een dergelijke doel stelt Yin voor te werk te gaan volgens een replicatielogica ter 
onderscheiding van een samplinglogica. Dit houdt in dat iedere casus in de meervoudige 
gevalsstudie een volledig onderzoek is waarin uitspraken worden gedaan over de theorie die 
wordt onderzocht. Het is dan ook de bedoeling om daartoe veronderstellingen op te stellen 
die in iedere casus onderzocht worden. Uit een cross case analyse moet duidelijk worden bij 
welke casus verwacht mag worden dat de veronderstelling (of combinatie van 
veronderstellingen) een bepaald resultaat oplevert en bij welke casus een ander resultaat zal 
volgen. Het is dan ook noodzakelijk dat de casussen zorgvuldig geselecteerd worden om dit 
soort voorspellingen te kunnen doen (Yin, 1994). De onderzoeksopzet voor het volledige 
promotieonderzoek hebben wij gevisualiseerd in figuur 4.1.  
 

 

 
 

Figuur 4.1 Meervoudige gevalsstudies en cross case analyse. 
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De theorievorming hebben wij beschreven in hoofdstuk 2 en dit heeft geresulteerd in een 
theoretisch referentiekader (paragraaf 2.7). Voor de meervoudige gevalstudie hebben we 
zes scholen geselecteerd uit de groep scholen die participeren in de OVC. Al deze scholen 
streven dezelfde soort vernieuwing na, namelijk de invoering van gedigitaliseerd 
leermateriaal en functioneren in dezelfde context, te weten de OVC. De keuze voor de 
scholen A tot en met F is tot stand gekomen vanwege de verschillen in de aanpak van het 
vernieuwingsproces.  
 
In hoofdstuk 3 hebben we aan de hand van een viertal concrete vragen een verkennend 
onderzoek beschreven in de vorm van een enkelvoudige gevalsstudie op een van deze zes 
scholen, School A. De keuze voor School A als pilotstudie is verantwoord in paragraaf 3.4. 
Na het trekken van conclusies over de resultaten in School A, heeft een heranalyse van de 
resultaten plaatsgevonden waarbij we de belangrijkste uitkomsten hebben gekoppeld aan de 
theorie die we in hoofdstuk 2 hebben beschreven.  
 
Op basis van deze inductieve aanpak hebben we in hoofdstuk 3 een voorlopig conceptueel 
model (figuur 3.2) opgesteld dat is gebaseerd op een combinatie van inzichten uit het 
theoretisch referentiekader (paragraaf 2.7) en het steeds verder ontwikkelen van begrippen 
en concepten en de relaties ertussen aan de hand van de analyses van de casus van School 
A. Aanvullend op het opstellen van een voorlopig conceptueel model hebben wij aan het eind 
van hoofdstuk 3 ook een aantal veronderstellingen geformuleerd over de relaties tussen de 
begrippen in het conceptueel model en de wijze waarop deze samenhangen met de 
realisering van brede en diepe verankering van de vernieuwing die de OVC-scholen 
nastreven. De door ons gevolgde onderzoeksaanpak op School A past globaal in de fasering 
die Wester (1987) behandelt waar hij de ‘gefundeerde theorie-ontwikkeling’ (grounded 
theory) van Glaser & Strauss (1967) beschrijft (Zie ook Glaser, 1978). Braster (2000) noemt 
dit soort gevalsstudies theorievormend. 
 
De hoofdstukken 5 tot en met 10 representeren de deductieve fase van het onderzoek, de 
meervoudige gevalstudie op basis van de replicatielogica. Braster (2000) rangschikt deze 
aanpak onder de theorietoetsende gevalsstudies. In ons geval is dat de theorie die verklaart 
welke factoren op welke manier en in welke samenhang invloed uitoefenen op het slagen of 
falen van een ingrijpende onderwijsvernieuwing. In de casussen over de Scholen B tot en 
met F, respectievelijk de hoofdstukken 5 tot en met 9, zullen we op basis van de resultaten 
conclusies formuleren over de onderzochte veronderstellingen en deze aanvullen met 
gedetailleerde analyses en verklaringen. Op basis hiervan wordt voor iedere gevalsstudie 
apart vastgesteld of de gevonden resultaten en verschijnselen bijdragen aan een bevestiging 
(geheel of gedeeltelijk) van het conceptuele model of dat er relevante afwijkingen zijn. Ook is 
het mogelijk dat voor een bepaalde gevalsstudie het conceptuele model niet geschikt is om 
de gevonden resultaten te verklaren. De opbrengsten van de vijf gevalsstudies vormen de 
input voor een cross case analyse in hoofdstuk 10. Op basis van deze cross case analyse 
zullen we uitspraken doen over het voorlopige conceptuele model uit hoofdstuk 3, waar 
nodig dit model bijstellen en bevindingen ter discussie stellen. Karstanje (1989) wijst erop dat 
gevalsstudies ook zeer geschikt zijn om de bruikbaarheid van de opbrengsten te 
demonstreren of te illustreren. De rijkdom aan levensechte gegevens die de bron vormen 
voor de resultaten in de afzonderlijke casussen zullen we in paragraaf 10.4 hiervoor 
aanwenden.  
 
De voorgaande toelichting hebben wij samengevat in figuur 4.2. 
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Figuur 4.2 Inductieve en deductieve fase in het onderzoek. 
 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten hebben we ervoor gekozen om het 
vervolgonderzoek te ontwerpen als een geneste meervoudige gevalsstudie (multiple case, 
embedded design, Yin, 1994). Het geneste karakter is zinvol, omdat we niet alleen 
analyseren op schoolorganisatieniveau, maar specifiek aandacht besteden aan 
leerprocessen in groepen docenten, teams en afdelingen in de schoolorganisaties die in ons 
conceptuele model een rol spelen bij het institutionaliseren van de vernieuwing.  
 
In de volgende paragraaf beschrijven we de methodologie voor dataverzameling en data-
analyse voor de enkelvoudige gevalsstudies B tot en met F die in de volgende hoofdstukken 
worden toegelicht. In paragraaf 4.3 beschrijven we de methodologische aspecten van de 
cross case analyse en theorievorming. 
 
 
4.2 Dataverzameling en data-analyse enkelvoudige gevalsstudies 
Gedurende een periode van drie schooljaren en enkele maanden zijn met behulp van 
verschillende dataverzamelingsmethoden onderzoeksgegevens verzameld op de Scholen B 
tot en met F. Iedere casus vormt een apart en zelfstandig onderzoek. Scholen worden dus 
niet met elkaar vergeleken en de gegevens worden niet over de scholen getotaliseerd. Op 
basis van het pilotonderzoek op School A (hoofdstuk 3) hebben wij een conceptueel model 
ontwikkeld en vijf veronderstellingen geformuleerd. Voor iedere casus wordt nagegaan in 
hoeverre de veronderstellingen opgaan. Onze onderzoeksopzet bestaat dus uit vijf replicatie-
onderzoeken. Vijf keer wordt onderzocht of de theorie stand houdt in vijf verschillende 
praktijksituaties. Iedere school in ons onderzoek is immers uniek in haar historie, lokale 
context, organisatiestructuur, medewerkers en leerlingen en vernieuwingsaanpak.  
 
Bij de selectie van de scholen bij de start van het onderzoek in 2007 hebben drie criteria een 
rol gespeeld. Ten eerste hebben we gekeken naar de stand van zaken gedurende het eerste 
onderzoeksjaar. Deze moet helder en inzichtelijk zijn, zodat onderzoek doen ook 
daadwerkelijk mogelijk is. Het tweede criterium heeft eruit bestaan de scholen zoveel 
mogelijk te laten verschillen in de aanpak en aansturing van het invoeringsproces van de elo 
en het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal. Hiertoe hebben wij, op basis van onze eigen 
ervaring, de OVC-scholen ingedeeld volgens het model ‘Denken over veranderen in vijf 
kleuren’ van De Caluwé & Vermaak (2006). Deze indeling is niet tot stand gekomen door 
middel van een onderzoek, maar op basis van inschattingen van de lma’s die werkzaam zijn 
binnen de OVC en waarvan verwacht mag worden dat zij hun eigen school goed kennen. 
Het derde criterium heeft betrekking op de mate waarin een school wil en kan meewerken 
aan het onderzoek en ruimte geeft voor het verzamelen, analyseren en gebruiken van 
informatie die verkregen wordt uit documenten, interne onderzoeksgegevens, observaties, 
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interviews en focusgesprekken. Op basis van deze drie criteria zijn de zes scholen, A tot en 
met F, geselecteerd. De keuze voor School A voor het uitvoeren van de verkennende pilot is 
toegelicht in paragraaf 3.4. De Scholen B tot en met F vormen de casussen in de 
meervoudig gevalsstudie.  
 
De verzamelde onderzoeksgegevens van elke school hebben betrekking op 
innovatieperioden van verschillende lengtes. Op alle vijf scholen is de dataverzameling de 
eerste helft van schooljaar 2010-2011 geëindigd. In de methode-paragraaf van elke school 
wordt de onderzochte periode nader toegelicht. In alle gevallen is de dataverzameling 
gestuurd door de vijf veronderstellingen en de operationalisering van iedere veronderstelling 
in de vorm van indicatoren (zie paragraaf 3.8.8).  
 
 
Dataverzameling 
Het onderzoek heeft vooral betrekking op ontwikkelingen in de onderbouw van de vijf 
scholen. Hier zijn de meeste scholen gestart met de onderwijsvernieuwing en de introductie 
van gedigitaliseerd leermateriaal. Het gebruik van de elo is op alle scholen schoolbreed 
ingevoerd. In scholen waar ook informatie uit de bovenbouw relevant is voor de conclusies 
met betrekking tot de veronderstellingen, wordt dit in de gevalsbeschrijving aangegeven. Dit 
houdt in dat informatie in de database vooral betrekking heeft op interventies en resultaten 
van interventies, processen, organisatorische condities en opvattingen van medewerkers in 
de onderbouw. Enkele van de vijf scholen zijn zo groot - meerdere locaties en verschillende 
afdelingen of teams per onderbouwlocatie - dat we een selectie hebben gemaakt. Ook hier 
zoeken we bewust naar afdelingen of teams met contrasterende ontwikkelingen. Waar een 
dergelijke uitsplitsing is gemaakt, wordt dit verantwoord in de betreffende casusbeschrijving. 
Aanvullend op het voorgaande zijn per school gegevens verzameld die zicht geven op het 
strategisch beleid van de school, de ontwikkeling daarvan (innovatiehistorie) en de aanpak 
van het innovatieproces. Bronnen hiervoor zijn strategische beleidsplannen (SBP), 
jaarplannen en informatie over de besturingsfilosofie in het governance model. Waar deze 
gegevens ontbreken of onvoldoende informatie bieden over de realisering van de intenties in 
deze plannen, hebben we gezocht naar documenten die de uitvoeringspraktijk in kaart 
brengen, zoals interne mededelingen en verslagen van management- en docententeams.  
 
Het bronnenmateriaal in de overzichten van onderzoeksgegevens (bijlage 2) kan ruwweg 
verdeeld worden in twee categorieën. Onder de eerste categorie vallen documentatie uit de 
archieven van de school en documenten die wij van respondenten hebben gekregen. De 
bronnen in deze categorie zijn zeer divers:  
- Beleidsplannen, zoals strategische beleidsplannen, ict-plannen, projectplannen en 
professionaliseringsplannen; 
- Verslagen van structureel overleg, zoals MT-overleg, afdelingsoverleg, overleg tussen ict-
specialisten en overleg naar aanleiding van interne onderzoeken;  
- Gegevens uit interne onderzoeken, zoals inventarisaties naar 
professionaliseringsbehoeften, tevredenheidsmetingen onder docenten en interne enquêtes;  
- Interne mededelingen en nieuwsbrieven en informatie van de website van de school; 
- Verslagen van OVC-bijeenkomsten en trainingen (bovenschools) die relevante informatie 
bevatten over een school;  
- Mails en memo’s van medewerkers naar elkaar, maar ook van medewerkers naar 
ondersteuners uit de OVC.  
Schoolspecifieke bijzonderheden worden toegelicht in de betreffende casus. 
 
De tweede categorie bronnenmateriaal bestaat vooral uit gerichte informatieverzameling 
door middel van half-gestructureerde interviews met individuele medewerkers, 
focusgesprekken waaraan meerdere personen tegelijkertijd deelnemen, telefonische 
interviews of mailcontacten en de afname van vragenlijsten aan het begin en het eind van de 
onderzoeksperiode. Voor de interviewschema’s verwijzen we naar de bijlagen 3 en 4. 
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Telefonisch contact of mailcontact betreft vooral verzoeken om aanvullende informatie of 
verdieping van onderwerpen uit de interviews en focusgesprekken. Alle interviews zijn door 
middel van een voicetracer digitaal vastgelegd en geanalyseerd. Van alle interviews zijn 
verslagen gemaakt - meestal als samenvatting, soms verbatim - die ter verificatie en 
aanvulling zijn voorgelegd aan de respondenten waarmee we gesproken hebben. We 
hebben getracht om beschrijvingen van processen en situaties over het verloop van de 
invoering van gedigitaliseerd leermateriaal, de beoordeling van de stand van zaken, de 
opvattingen van de respondenten over het beleid en de uitvoering daarvan vanuit zoveel 
mogelijk perspectieven vast te leggen. Voor iedere casus hebben we daarom gesprekken 
gevoerd met de strategisch leider (algemeen directeur of bestuurder van de school), het 
middenmanagement (sector- of locatiedirecteuren en leidinggevenden van grote afdelingen), 
vertegenwoordigers van het operationeel management (afdelingsleiders, teamleiders, 
projectleiders, ict-coördinatoren, lma’s en informeel leiders) en docenten. De laatste twee 
categorieën overlappen sterk. Sommige docenten hebben meerdere specialistische en 
coördinerende functies. Figuur 4.3 geeft een overzicht van de geraadpleegde informanten 
tijdens persoonlijke interviews of gesprekken. Telefonische contacten of mailcontacten zijn 
ook in dit figuur opgenomen. Hetzelfde geldt voor de afgenomen vragenlijsten onder 
docenten. In geval een docent meerdere functies heeft, staat hij vaker dan een keer in het 
figuur. 
 

 School B School C School D School E School F 

Algemeen 
directeur/ 
bestuurder 

1 1 1 1 1 

MT-leden 
(directeuren) 

1 2 1 2 2 

Afdelings/ 
teamleiders 

4 5 2 2 2 

Specialisten, 
lma’s, enz. 

1 6 3 2 4 

Informeel 
leiders 

  1 2  

Docenten 4 6 4 3 4 

Focusgroep 3 
(Zuid+Park) 

3 
(alleen 
vmbo) 

3 2 4  
(2 Locatie A; 
2 Locatie B) 

Vragenlijst 
begin 

28 
(Zuid+Park) 

15 (vmbo) 
21 (mhv) 

31 61 
(onderbouw 
alle locaties) 

11 Locatie A 
24 Locatie B  

Vragenlijst 
eind 

8  
(Zuid+Park) 

vmbo: 32 
mhv: niet 
ontvangen 

31 6 (alleen 
vmbo 
onderbouw) 

Locatie A: 
niet 
ontvangen 
Locatie B: 9 

Figuur 4.3 Overzicht van informanten. 
 
Voor de dataverzameling zijn systematische observaties uitgevoerd op School A en School 
C en op de andere scholen alleen informele observaties. Het is van belang te vermelden dat 
beide onderzoekers uit hoofde van hun functie bekend zijn met de scholen en er 
werkcontacten hebben of hebben gehad. Marleen Rikkerink is met ingang van schooljaar 
2005-2006 als onderwijskundige met verschillende taken werkzaam op School B. Een 
schooljaar later is zij tevens gedurende vier jaren als productiebegeleider betrokken bij de 
ontwikkeling van gedigitaliseerd leermateriaal en de implementatie ervan op alle OVC-
scholen. Naast de onderwijskundig-didactische ondersteuning van lma’s geeft zij de 
schoolleiding van de OVC-scholen advies bij het gebruik van de elo en de ingebruikname 
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van gedigitaliseerd leermateriaal. Henk Verbeeten heeft op School B onder supervisie van 
prof. dr. Luc Stevens in schooljaar 2003-2004 meegewerkt aan het schoolbrede onderzoek 
‘Peiling van de goede moed’ (B11, maart 2004). Hij is tevens de ontwerper en uitvoerder van 
het onderzoek, gericht op beleving en betrokkenheid in schooljaar 2004-2005. Dit onderzoek 
heeft onder supervisie van prof. dr. Wynand Wijnen gestaan. Beide onderzoekers zijn 
betrokken geweest bij bijeenkomsten van leden van de OVC en bovenschoolse 
werkconferenties. Uiteraard zit hier het gevaar dat persoonlijke ervaringen, opinies over de 
school en het functioneren van de schoolorganisatie voor bias hebben gezorgd bij het 
selecteren en interpreteren van informatie en respondenten. Wij hebben dit gevaar zoveel 
mogelijk trachten te ondervangen door de grote omvang en diversiteit van de bronnen en 
door de keuze van de respondenten over te laten aan OVC-medewerkers, die niet aan de 
scholen zijn verbonden. 
 
Alle bronnen zijn als document in chronologische volgorde per school opgeslagen, inclusief 
het verslag van het verificatie- en reflectiegesprek door elke school afzonderlijk. De meeste 
bronnen zijn ook digitaal opgeslagen. Bijlage 2 bevat de overzichten van de 
onderzoeksgegevens van School A tot en met F. Deze overzichten zijn zoveel mogelijk 
geanonimiseerd. Figuur 4.4 geeft een overzicht van het type onderzoeksgegevens in de 
databases. 
 

Eerste categorie onderzoeksgegevens: 
documentenstudie 
 
- Beleidsplannen: strategische 
beleidsplannen, ict-plannen, projectplannen 
en professionaliseringsplannen; 
- Verslagen van structureel overleg binnen 
MT en afdelingen en tussen ict-specialisten; 
- Gegevens uit interne onderzoeken: 
professionaliseringsbehoeften en 
tevredenheidsmetingen;  
- Interne mededelingen, nieuwsbrieven en 
informatie van de website van de school; 
- Verslagen van OVC-bijeenkomsten en 
(bovenschoolse) trainingen;  
- Persoonlijke mails en memo’s. 
 

Tweede categorie onderzoeksgegevens: 
gericht onderzoek bij actoren 
 
- Vragenlijsten onder docenten onderbouw; 
- Halfgestructureerde interviews met: 
* strategisch leider: algemeen directeur of 
bestuurder van de school, 
* middenmanagers: sector- of 
locatiedirecteuren en leidinggevenden van 
grote afdelingen, 
* vertegenwoordigers van het operationeel 
management: afdelingsleiders, teamleiders, 
projectleiders, ict-coördinatoren, lma’s en 
informeel leiders; 
- Focusgesprekken met docenten; 
- Observaties op School A en School C. 
 

Figuur 4.4 Overzicht van type onderzoeksgegevens.  
 
 
Data-analyse 
De procedure voor het selecteren van relevante informatie uit de bronnen die in de resultaten 
van elke casus zijn beschreven, is vergelijkbaar met de procedure die we voor School A 
gevolgd hebben (zie paragraaf 3.4). Het belangrijkste verschil is dat de vijf 
veronderstellingen en de bijbehorende indicatoren meer houvast bieden bij het opsporen van 
organisatiestructuren, processen en opvattingen van actoren. Deze vormen de basis voor de 
resultaatbeschrijving. Evenals bij de resultaten van School A vormen de citaten in de 
fragmenten de link met de onderzoeksdatabase. Ieder citaat is door middel van een 
beknopte bronomschrijving, code en datum te herleiden tot het bronnenoverzicht van elke 
casus. Daarnaast eindigt ieder fragment met een volgnummer. Dit biedt mogelijkheden voor 
kruisverwijzingen in de beschrijving van de resultaten. De gehanteerde aanpak maakt het 
voor de lezer van dit onderzoek mogelijk een essentieel onderdeel van wat Yin (1994) ‘the 
chain of evidence’ noemt, te volgen. 
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In de hoofdstukken met de vijf gevalsstudies is de geselecteerde informatie op drie manieren 
geordend. In paragraaf 1 van iedere casus - voor School B is dat dus paragraaf 5.1 - geven 
we een beschrijving van de stand van zaken waarin de situatie wordt geschetst aan het 
begin van schooljaar 2010-2011. Na een korte toelichting op de methode in paragraaf 2 
(voor zover deze afwijkt van dit methodehoofdstuk), volgt in paragraaf 3 een beschrijving van 
de innovatiehistorie van de school, gevolgd door de resultaten, geordend per 
veronderstelling. Deze paragraaf wordt afgesloten met een aantal opmerkingen over de 
stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en de 
beeldvorming erover bij docenten (mate van institutionalisering). Informatie hierover komt uit 
twee soorten bronnen. Op de eerste plaats is dit gewogen informatie uit alle gegevens die wij 
ter beschikking hebben. Op de tweede plaats is er informatie uit een vragenlijst die wij aan 
het eind van de onderzoeksperiode aan alle docenten onderbouw hebben voorgelegd. De 
respons, ook na rappelprocedures, is bij de meeste casussen laag en vermoedelijk 
vertekend en minder betrouwbaar. De grootte van de respons van de vragenlijst aan zowel 
het begin als het eind van de onderzoeksperiode en de mate van betrouwbaarheid van de 
gegevens worden per gevalsstudie in de methodeparagraaf en bij de resultaten toegelicht. 
Bij de beschrijving van de resultaten geldt dat tussen beide onderzoekers is gestreefd naar 
consensus over welke informatie relevant is. Dit is in meerdere revisierondes gebeurd. 
Hierbij is niet alleen gekeken naar aanwijzingen die een ondersteuning vormen voor de 
betreffende veronderstelling, maar ook expliciet gezocht naar informatie die de 
veronderstelling tegenspreekt of waaruit blijkt dat de realiteit complexer is dan in de 
veronderstelling wordt uitgedrukt. Met name wanneer zich deze laatste situatie voordoet, 
levert dat gegevens op voor de discussieparagraaf. Op basis van de resultaten in de 
gevalsbeschrijvingen in de hoofdstukken 5 tot en met 9 wordt in paragraaf 4 van elke van 
deze vijf hoofdstukken beredeneerd in welke mate de resultaten de betreffende 
veronderstelling ondersteunen (conclusies). In paragraaf 5 van iedere gevalsstudie volgt een 
uitvoerige discussie over het bijzondere van de betreffende school en het verloop van het 
invoerings- ofwel innovatieproces. Hierbij maken we gebruik van de analyse-instrumenten 
die we in hoofdstuk 3 (paragrafen 3.8.1 tot en met 3.8.7) hebben ontwikkeld en verantwoord. 
De uitkomst van deze analyses beschrijven en visualiseren we in termen van de centrale 
begrippen uit het conceptuele model en de relaties tussen deze concepten. Tenslotte 
beredeneren we in hoeverre het (voorlopige) conceptuele model uit paragraaf 3.8 een goede 
voorspeller is voor de werkelijkheid die we in deze specifieke gevalsstudie hebben 
aangetroffen (de ‘fit’). Iedere casus wordt afgesloten met een zesde paragraaf waarin we de 
uitkomst vermelden van een procedure waarin we de beschrijving van de school, de 
innovatiehistorie, de resultaten bij de veronderstellingen en de conclusies aan de school 
hebben voorgelegd in de vorm van een presentatie. Deze bestaat uit een toelichting op het 
onderzoek (doel, inhoud en aanpak), de samenvatting van de resultaten per veronderstelling, 
de samenvatting van de conclusies per veronderstelling en specifieke vragen over zaken die 
ons zijn opgevallen of waarover we niet zeker zijn. De reacties van de respondenten, 
correcties, de reflecties over de resultaten en de conclusies die dit heeft opgeroepen en 
(eventuele) aanvullende informatie hebben wij verwerkt in een verslag. Dit verslag is weer ter 
goedkeuring voorgelegd aan de respondenten. In paragraaf 6 van elke gevalsstudie 
vermelden we in hoeverre de conclusies en redeneringen in de discussieparagraaf overeind 
blijven of aangepast moeten worden.  
 
 
4.3 Methode cross case analyse  
In de cross case analyse vormen de resultaten en conclusies van de vijf gevalsstudies de 
aanleiding voor het formuleren van algemene conclusies, de beantwoording van de 
onderzoeksvragen, de waarde van het conceptueel model en de discussie erover. Hiervoor 
is het noodzakelijk dat we de mate van institutionalisering kunnen verklaren uit een patroon 
waarin het verband tussen de veronderstellingen tot uiting komt, zoals we dit aan het eind 
van paragraaf 3.8.8 hebben geformuleerd. 
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De vijf casussen, die samen zeven onderzoekseenheden bevatten (School B en School C 
beide twee onderzoekseenheden), worden per veronderstelling gescoord. Op basis van de 
conclusies van de gevalsstudies is dit door beide onderzoekers afzonderlijk van elkaar 
gedaan. Het scoren gebeurt door gebruik te maken van de tekens +, -, ?. Het teken ‘+’ 
gebruiken we als we vinden dat een veronderstelling geldig is voor de betreffende school. 
Het teken ‘-’ gebruiken we als we vinden dat een veronderstelling niet geldig is voor de 
betreffende school. Het teken ‘?’ gebruiken we als we onvoldoende informatie hebben om te 
kunnen bepalen of een veronderstelling al dan niet geldig is. De combinatie ‘+  -’ gebruiken 
we om aan te geven dat na een bepaalde duur de geldigheid van de veronderstelling 
verandert in ongeldig. Het resultaat is een kruistabel (figuur 10.1) waaruit voor iedere 
onderzoekseenheid de score voor iedere veronderstelling is af te lezen. Iedere 
onderzoekseenheid wordt zodoende gekenmerkt door een karakteristiek patroon van scores 
over de vijf veronderstellingen. 
 
De mate van institutionalisering die binnen de verschillende onderzoekseenheden 
plaatsvindt, stellen we vast op basis van twee soorten gegevens. Aan het eind van de 
onderzoeksperiode, najaar 2010, hebben wij een vragenlijst (zie figuur 4.3) toegestuurd aan 
alle docenten in de onderbouw van de vijf scholen. In deze vragenlijst is impliciet naar 
institutionalisering gevraagd in de vorm van vragen over beeldvorming en gebruik. Daarnaast 
beschikken wij over alle gegevens in de database van iedere school, waarin in meerdere 
bronnen informatie te vinden is over de mate van institutionalisering. In verband met de 
eerder genoemde tegenvallende respons op de vragenlijst (zie paragraaf 4.2) en hiermee het 
gebrek aan betrouwbaarheid, is besloten dat beide onderzoekers onafhankelijk van elkaar de 
verschillende eenheden hebben beoordeeld op de mate van institutionalisering. De 
inschatting is gebaseerd op de informatie uit de resultatensecties van de casussen en de 
uitkomst van de verificatieprocedure op de betreffende school. Het resultaat van onze 
inschatting van de mate van institutionalisering is geen onderdeel geweest van de 
verificatieprocedure. De gehanteerde criteria zijn als volgt: 
- ‘Gebruik van gedigitaliseerde leermaterialen’ duidt op het daadwerkelijk gebruiken van deze 
leermaterialen door een docent in de reguliere onderwijspraktijk op de manier die de school 
van een docent verwacht. De mate van verwacht gebruik kan dus per school verschillen. Er 
wordt geen oordeel gevraagd over de kwaliteit van het gebruik en/of het effect op het leer- en 
motivatieproces bij leerlingen.  
- Institutionalisering wil zeggen dat het gebruik niet beperkt blijft tot een groep ‘early 
adopters’ of specialisten zoals lma’s, maar dat het gaat om een oordeel over het gebruik 
door alle docenten in de betreffende afdeling of locatie. Wanneer naar schatting in ieder 
geval 80% van de docenten regelmatig, dus niet in speciale digiweken of proefperiodes, 
gedigitaliseerde leermaterialen gebruikt, spreken wij van institutionalisering. 
- De afdelingen, teams of locaties die de onderzoekseenheden vormen, maken altijd deel uit 
van of vormen de onderbouw van de betreffende school. 
Voor de beoordeling van de mate van institutionalisering zijn drie antwoordcategorieën 
gebruikt. Deze zijn: Ja: het gebruik van gedigitaliseerde leermiddelen is geïnstitutionaliseerd; 
Nee: het gebruik van gedigitaliseerde leermiddelen is niet geïnstitutionaliseerd; Tendens ja: 
er is een tendens waarneembaar in de richting van institutionalisering. In paragraaf 10.1 
staan de conclusies met betrekking tot de mate van institutionalisering per 
onderzoekseenheid en casus.  
De uitkomst van onze inschatting en de argumentatie daarbij geven we weer in figuur 10.2. 
 
De karakteristieke patronen in de samenhang van de uitkomsten van de veronderstellingen 
per casus en de mate van institutionalisering hebben we samengebracht in een nieuwe 
kruistabel (figuur 10.3). Uit een vergelijking van de zeven karakteristieke patronen (één per 
onderzoekseenheid) constateren we dat deze patronen terug te brengen zijn tot twee 
patronen (A en B) en een onduidelijke situatie (patroon C). Op basis van de gegevens in 
deze tabel beredeneren wij in hoeverre beide patronen A en B met enige kracht 
institutionalisering, of het ontbreken daarvan, kunnen verklaren en onder welke condities 
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patroon C, al dan niet, afbreuk doet aan de kracht van deze verklaring. Om onze 
redeneringen zo goed mogelijk te rechtvaardigen, maken wij gebruik van Toulmins 
argumentatieschema (Van Eemeren et al., 1978, p.139/140; Braster, 2000, p.77). Deze 
aanpak staat bekend als patroonvergelijking (‘pattern matching’) (Yin, 1994). 
 
 
4.4 Betrouwbaarheid en validiteit 
In deze paragraaf geven wij een compleet overzicht voor het gehele promotieonderzoek van 
de methodes die wij hebben gebruikt om de betrouwbaarheid en validiteit van de 
onderzoeksprocedures te optimaliseren. Wij baseren ons hierbij op de adviezen van Wester 
(1987), Yin (1994) en Braster (2000). 
 
 
4.4.1 Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid heeft te maken met de herhaalbaarheid van het onderzoek om hiermee de 
fouten uit de onderzoeksopzet zo klein mogelijk te maken (Yin, 1994). Het operationaliseren 
van de stappen die wij als onderzoekers hebben genomen, is daarom van essentieel belang.  
De procedures die wij hebben gevolgd, zijn vergelijkbaar met die wij hebben toegepast in het 
pilotonderzoek op School A (paragraaf 3.4). Deze bestaan uit: 
- Het vastleggen van de theoretische en methodologische uitgangspunten: de 
hoofdstukindeling en planning van activiteiten (betreft de fasering van de diverse 
onderdelen); 
- De keuze voor de scholen, het benaderen van de scholen voor medewerking en het maken 
van afspraken op scholen voor dataverzameling; 
- De wijze van samenwerking tussen de onderzoekers; 
- De vraagstelling van de vragen in interviews, focusgesprekken en vragenlijsten; 
- Het bijhouden van aantekeningen in een onderzoeklogboek. 
 
Ook de samenstelling van gecodeerde lijsten van onderzoeksbronnen van elke gevalsstudie 
en de verwijzing hiernaar in de resultatenparagrafen leveren een positieve bijdrage aan de 
betrouwbaarheid van deze meervoudige gevalsstudie. Alle bronnen in figuur 4.3 zijn per 
casus geordend in een archief opgeslagen in de vorm van originele documenten of kopieën 
van documenten. De meeste bronnen zijn ook digitaal opgeslagen. Audiobestanden van 
opnames van interviews en focusgesprekken zijn apart gearchiveerd. Alle bronnen hebben 
een kenmerk gekregen bestaande uit de letter van de casus en een volgnummer (globaal 
chronologisch). De beschrijvingen van de casussen zijn apart gearchiveerd (papier en 
digitaal). Tussenversies worden gekenmerkt door een bestandsnaam waarin datum, naam 
van de bewerker en casus is opgenomen. Er zijn twee volledig identieke kopieën van het 
archief, bij iedere onderzoeker een. Daarnaast hebben we een online werkruimte waar de 
laatste versies van de casusbeschrijvingen en gehanteerde figuren zijn opgeslagen.  
 
 
Toetsing interviewschema en vragenlijst 
Het interviewschema dat de leidraad heeft gevormd voor de semi-gestructureerde interviews 
met verschillende leden van de schoolleiding van School B tot en met F is uitgetest op een 
OVC-school, die niet tot een van de zes gevalsstudies behoort. Opmerkingen en feedback 
van de geïnterviewde leidinggevende zijn gebruikt voor aanpassing van het interviewschema 
(zie bijlage 3). De eerst afgenomen vragenlijst is in samenwerking met de afdeling onderzoek 
van Kennisnet ontwikkeld.  
 
 
Verificatie en reflectie 
Zoals in paragraaf 3.4 staat beschreven bij het derde onderzoeksjaar, zijn van alle semi-
gestructureerde interviews bandopnames gemaakt die het ons mogelijk hebben gemaakt 
een nauwkeurige verslaglegging van elk gesprek te maken. Desondanks zijn alle 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B 4 Onderzoeksopzet en methode 

52 

gespreksverslagen ter goedkeuring teruggestuurd naar de personen met wie wij gesproken 
hebben. Eventuele aanpassingen zijn in alle gevallen overgenomen, opdat alle 
gespreksverslagen aangemerkt kunnen worden als geverifieerd onderzoeksmateriaal. Naast 
verificatie van interviews zijn de resultaten en conclusies van elke gevalsstudie aan een of 
enkele medewerkers van de betreffende school voorgelegd. Wie de verificatie en reflectie 
hebben uitgevoerd, verschilt per school. Het loopt uiteen van de bestuurder of algemeen 
directeur tot afdelingsleiders. Zoals in paragraaf 3.4 beschreven, is het doel van het reflectie- 
en verificatiegesprek om de school inzicht te geven in de door ons beschreven resultaten en 
geformuleerde conclusies. Daarnaast zijn deze gesprekken te beschouwen als een 
controlemiddel wat betreft de volledigheid, nauwkeurigheid en juistheid van onze 
interpretaties van de onderzoeksgegevens. Van het verificatie- en reflectiegesprek is een 
verslag gemaakt, dat tot slot ter bevestiging is teruggestuurd naar de medewerkers die wij 
hebben gesproken. Ook hier zijn aanvullingen overgenomen. Braster (2000) beschouwt een 
dergelijke aanpak als ‘member checks’. 
 
 
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
Als onderzoekers hebben we op verschillende momenten tijdens de gegevensverzameling 
en -analyse onafhankelijk van elkaar onze onderzoeksgegevens en resultaten beoordeeld. 
Op de eerste plaats is dit gebeurd bij het selecteren van citaten en fragmenten uit de 
onderzoeksdatabase ten behoeve van de beschrijving van de onderzoeksresultaten (zie 
paragraaf 3.4). Op de tweede plaats zijn de algemene conclusies per veronderstelling in de 
cross case analyse door de onderzoekers afzonderlijk van elkaar getrokken en vergeleken 
(zie paragraaf 4.3). Wat betreft deze algemene concludering zijn er geen verschillen tussen 
beide onderzoekers aangetroffen (zie paragraaf 6.1). Op de laatste plaats hebben beide 
onderzoekers afzonderlijk van elkaar een inschatting gemaakt van de mate van 
institutionalisering per gevalsstudie (zie paragraaf 4.3). Ook hier zijn geen verschillen 
opgetreden tussen beide inschattingen.  
 
In figuur 4.5 vatten wij de procedures ten aanzien van betrouwbaarheid samen. 
 

Betrouwbaarheid Methode 

Opzet en afspraken over de wijze 
van verzamelen van gegevens. 

Vastgelegd in meerdere documenten en gedurende 
het onderzoek steeds bijgesteld. 

Archivering van de bronnen Alle bronnen zijn opgeslagen in de vorm van papieren 
originelen of kopieën en geordend per casus.  

Eenduidige kenmerken voor een 
bron 

Iedere bron heeft een uniek kenmerk bestaande uit de 
letter van de casus en een volgnummer. 

Overzicht van bronnen Een overzicht van alle bronnen per casus is 
opgenomen in bijlage 2. 

Voorlopige casusbeschrijvingen De beschrijvingen van de casussen zijn apart 
gearchiveerd (papier en digitaal).  

Verificatie en reflectie bij 
informanten 

Autoriseren en verbeteren van verslagen; 
herkenbaarheid van en reflectie op gevalstudie. 

Twee onderzoekers  Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 
 

Figuur 4.5 Methodieken ten behoeve van vergroten betrouwbaarheid. 
 
 
Anonimiteit en ethiek 
In de twee complete archieven zijn alle documenten en audiobestanden te herleiden tot de 
betreffende school. Dit geldt voor zowel publieke documenten, interne documenten als 
verslagen van interviews, focusgesprekken en consultaties per telefoon of e-mail. Alle 
bewerkingen van deze informatie (kwalitatief en kwantitatief) of aspecten van deze informatie 
zijn zoveel mogelijk geanonimiseerd. Namen, geografische aanduidingen en specifieke 
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kenmerken zijn neutraal gehouden. Ook in de beschrijving van de school, de 
innovatiehistorie, de resultaten en de verificatie van de resultaten en conclusies hebben wij 
getracht dit beleid te realiseren. Het is echter niet te voorkomen dat combinaties van 
gegevens voor ingewijden tot identificatie van scholen en/of afdelingen van scholen kunnen 
leiden. Wij gaan ervan uit dat de degene die dit promotieonderzoek leest de door ons met 
letters aangeduide casussen en onderzoekseenheden in de casussen beschouwt voor wat 
ze zijn: configuraties van meningen van personen, infrastructurele en organisatorische 
kenmerken van een organisatie, doelstellingen, uitgevoerde interventies, buitenschoolse 
contexten en resultaten van acties. Het zijn deze configuraties die wij beschrijven en die wij 
analyseren. Er worden dus geen (normatieve of evaluatieve) oordelen geformuleerd over de 
school. De scholen worden niet onderling vergeleken en ook niet met een bredere populatie 
van scholen, zelfs niet binnen de OVC. De gegevens uit de scholen worden gebruikt om 
uitspraken te doen over een theorie.  
 
 
4.4.2 Validiteit  
Braster (2000) stelt dat validiteit te maken heeft met de kwaliteit van het onderzoek en de 
metingen die worden verricht. Ze moeten een juiste beschrijving geven van de empirische 
werkelijkheid. In deze paragraaf gaan we in op drie soorten validiteit: constructvaliditeit, 
interne en externe validiteit. Tenzij anders aangegeven baseren wij ons vooral op Yin(1994) 
en Braster (2000). 
 
 
Constructvaliditeit 
Om constructvaliditeit te bewerkstelligen in gevalsstudies is het zaak om vanuit zoveel 
mogelijk bronnen en vanuit zoveel mogelijk perspectieven informatie te verzamelen die 
betrekking heeft op het object van onderzoek. In dit onderzoek gaat het dan om de 
begrippen in het conceptuele model. Naarmate vanuit meerdere gezichtspunten informatie 
bijeengebracht is over een concept - bijvoorbeeld druk uit de institutionele context op de 
organisatie om een vernieuwing wel of niet in te voeren - is het beter mogelijk op 
overtuigende manier te illustreren en te kunnen beweren dat druk uit de institutionele context 
impact heeft op de betreffende organisatie en welke impact dit is. Deze aanpak wordt in de 
literatuur over de onderzoekskwaliteit ook wel omschreven in termen van triangulatie of 
convergerende dataverzameling. In ons onderzoek gebruiken we meerdere vormen van 
triangulatie: 
- Meerdere verschillende soorten bronnen: zie figuur 4.3 en figuur 4.4 (data-triangulatie); 
- Twee onderzoekers en ’peer-debriefing’ (onderzoeker-triangulatie); 
- Verschillende indicatoren om informatie over een verschijnsel uit de bronnen te selecteren: 
zie paragraaf 3.8.8 (theorie-triangulatie); 
- Verschillende onderzoeksmethoden: documentenstudies, interviews en vragenlijsten 
(methode-triangulatie). 
 
Een versterking van de overtuigingskracht van de triangulatie-tactiek wordt bewerkstelligd 
wanneer een externe lezer/beoordelaar van het onderzoek in staat is de conclusies en de 
discussie naar aanleiding van de conclusies, te herleiden tot de bronnen. Het stramien dat 
we hiervoor gebruiken is voor alle casusbeschrijvingen hetzelfde: een korte beschrijving van 
de school gevolgd door een levendige en illustratieve beschrijving van de resultaten. Efimova 
(2009) gebruikt hiervoor de term ‘thick description’. De resultatensectie bestaat uit een 
innovatiehistorie van de betreffende school, de beschrijving van de resultaten per 
veronderstelling, rijk geïllustreerd met citaten en passages uit de bronnen, en een 
beschrijving van het gebruik en de beeldvorming aan het eind van de onderzoeksperiode. De 
herleiding tot de bronnen is mogelijk door een grote hoeveelheid citaten uit de bronnen in de 
beschrijving van de resultaten op te nemen in combinatie met de wijze van archiveren en het 
overzicht van bronnen (zie figuur 4.4). Ook het voorleggen van de verslagen van gesprekken 
aan informanten en het laten controleren van en reflecteren op de resultaten en conclusies 
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van (concepten van) de gevalstudies vormen een verdere versterking van de 
constructvaliditeit (zie paragraaf 4.4.1 Verificatie en reflectie). In figuur 4.6 geven wij een 
overzicht van de technieken om de constructvaliditeit te verhogen. 
 

Constructvaliditeit Methode 

Gebruik van verschillende 
gegevens uit meerdere bronnen  

Data-triangulatie; onderzoeker-triangulatie; theorie-
triangulatie en methode-triangulatie. 

Relatie tussen gegevens en 
conclusies (chain of evidence)  

‘Thick description’ door middel van fragmenten waarin 
herleidbare citaten uit de bronnen centraal staan. 

Verificatie bij de informanten Autoriseren en verbeteren van verslagen; 
herkenbaarheid van en reflectie op gevalstudie. 
 

Figuur 4.6 Methodieken ter vergroting van de constructvaliditeit. 
 
 
Interne en externe validiteit 
Wij bespreken de methodieken voor interne en externe validiteit in samenhang met elkaar, 
aangezien wij voor dit promotieonderzoek bewust hebben gekozen voor een meervoudige 
gevalsstudie. In dit onderzoek trachten wij bij te dragen aan de theorievorming over het 
fenomeen verankering en duurzaamheid van een onderwijsvernieuwing (institutionalisering). 
In paragraaf 4.1 hebben wij toegelicht dat de meervoudige gevalstudie als 
onderzoeksontwerp het meest geschikt is. De vijf casussen in dit promotieonderzoek zien we 
dan ook als zelfstandige onderzoeken waarin uitspraken worden gedaan over de theorie die 
wordt onderzocht. Deze aanpak volgt volgens Yin (1994) dezelfde logica als bij het uitvoeren 
van herhaalde experimenten om van daaruit te generaliseren naar een theorie. Wij gebruiken 
‘pattern matching’ om over de uitkomsten van de afzonderlijke gevalstudies heen te 
beredeneren in hoeverre de theorie (vastgelegd in het conceptueel model) bevestigd kan 
worden. Volgens Yin (1994) is dit een van de meest krachtige technieken om de interne 
validiteit te versterken. In paragraaf 3.8.8 hebben wij vijf veronderstellingen geponeerd op 
basis van het conceptueel model, die institutionalisering voorspellen, indien ze in een 
schoolorganisatie geïdentificeerd worden. Pattern matching hebben we als techniek 
beschreven in paragraaf 4.3. Figuur 4.7 geeft een overzicht van onze procedures in het 
kader van interne en externe validiteit. 
 

Interne validiteit Methode 

Pattern matching als cross case 
analyse 
 

Vergelijking tussen een voorspeld patroon (paragraaf 
3.8.8) en een empirisch vastgesteld patroon of 
alternatieve patronen (paragraaf 6.1) 

Externe validiteit  

Replicatielogica  
 

Onderzoeksontwerp: meervoudige, geneste, 
gevalsstudie 
 

Figuur 4.7 Methodieken ter vergroting van de interne en externe validiteit.  
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School B 
In dit hoofdstuk wordt de casus van School B beschreven. De periode waarover wij op deze 
school onderzoeksgegevens hebben verzameld, is aanzienlijk langer dan bij de andere 
casussen. Dit verklaart de lengte van de resultatensectie in paragraaf 5.3. In paragraaf 5.1 
geven wij een beschrijving van de kernwaarden van School B, de onderwijskundige 
uitwerking daarvan en de schoolstructuur. Vervolgens gaan we in paragraaf 5.2 in op de 
gevolgde methodologie, voor zover deze afwijkt van de onderzoeksopzet, de 
dataverzameling en data-analyse die in hoofdstuk 4 is beschreven. In paragraaf 5.3 worden 
voor ieder van de vijf veronderstellingen de resultaten beschreven. Daaraan vooraf gaat een 
beschrijving van de innovatiehistorie van School B. In paragraaf 5.4 volgen de conclusies. In 
paragraaf 5.5 bediscussiëren we de resultaten en conclusies van School B in relatie tot het 
conceptuele model dat we in paragraaf 3.8 hebben ontwikkeld. Tenslotte volgt in paragraaf 
5.6 het verslag van het verificatie en reflectiegesprek dat we gevoerd hebben met de 
bestuurder van School B uit de periode 2001-2009.  
 
 
5.1 Beschrijving van de school 
In 2010-2011 is School B een brede scholengemeenschap voor gymnasium, vwo, havo, 
vmbo, praktijkonderwijs en internationale schakelklassen (isk) in een middelgrote stad in het 
oosten van Nederland. Er zijn zeven onderwijslocaties waaronder een orthopedagogisch 
pedagogisch didactisch centrum (opdc). De school verzorgt ook tweetalig Onderwijs (TTO) 
en profileert zich verder met topsportonderwijs als LOOT-school (Landelijk Orgaan Onderwijs 
en Topsport) en onderwijs in Kunst en Cultuur. Als openbare scholengemeenschap staat de 
school open voor iedereen, ongeacht verschillen in capaciteiten, culturele en 
maatschappelijke achtergronden. De kernwaarden van de scholengemeenschap, zoals 
opgenomen in het Strategisch beleidsplan 2010-2014, zijn: (1) kansen scheppen en talenten 
optimaal ontwikkelen; (2) verantwoordelijk zijn naar de samenleving en naar elkaar; (3) 
transparant communiceren en verantwoording afleggen; (4) positief met elkaar omgaan. 
Deze kernwaarden zijn terug te vinden in de geformuleerde beleidslijnen waarbij 
ondersteuning van de ontwikkeling van specifieke talenten van leerlingen en medewerkers 
centraal staat. De afzonderlijke locaties ontwikkelen vanuit de gezamenlijke waarden en 
uitgangspunten een eigen herkenbaar en aansprekend profiel. Voor elke leerling is er een 
aanbod dat aansluit bij het eigen talent. Wat betreft het onderwijsleerproces wordt binnen de 
financiële mogelijkheden geïnvesteerd in inhoudelijke en didactische onderwijsontwikkeling, 
onder meer met toepassing van nieuwe media en technologie. 
 
De bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid van de school. Onder deze bestuurder 
functioneren acht locatiedirecteuren. Naast een bestuursbureau met ondersteunende 
diensten zijn er twee brede locaties, bestaande uit vmbo-onderbouw en havo/vwo onder- en 
bovenbouw. Verder is er nog een juniorcollege met alle niveaus voor leerjaar 1 en 2. 
Praktijkonderwijs, isk en opdc hebben ieder een eigen locatie. De vmbo-bovenbouw is 
opgenomen in een aparte (stedelijke) onderwijsorganisatie gericht op het beroepsonderwijs. 
School B heeft ongeveer 3900 leerlingen en ruim 400 personeelsleden. Binnen de locaties 
worden afdelingen onderscheiden, zoals onderbouw vmbo of leerjaar 1 en 2, 4/5havo, 
5/6vwo. Een afdeling bestaat uit alle docenten die verantwoordelijk zijn voor één groep 
leerlingen. Dit geldt voor het pedagogisch-didactische klimaat, maar ook voor een groot 
aantal organisatorische aspecten. Een afdeling wordt geleid door een afdelingsleider. Iedere 
locatie kent vaksecties, maar School B kent ook locatieoverstijgende schoolbrede 
vaksecties. Deze structuur bestaat al vanaf het begin van de periode waarover dit onderzoek 
loopt. Tot en met schooljaar 2009-2010 is er een Onderwijswerkgroep bestaande uit drie 
locatiedirecteuren, waarvan er een tevens portefeuillehouder onderwijs is, aangevuld met 
twee onderwijskundig medewerkers. 
 
Voor de resultaten van deze casus beperken we ons tot de onderbouwontwikkelingen. In de 
onderbouw wordt gewerkt volgens het teamteachingmodel waarbij idealiter twee docenten 
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en een onderwijsassistent voor een bepaalde periode in het rooster een groep van 40 tot 80 
leerlingen begeleiden in een grote multifunctionele ruimte, leeratelier genaamd. Zij 
functioneren als leerprocesbegeleiders. Een leerprocesbegeleider is een docent die een 
leerling zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch begeleidt bij de taken en opdrachten 
die hij voor de verschillende vakken en leergebieden moet uitvoeren. Hierbij is er veel 
aandacht voor leren plannen, zelfstandig leren werken en leren samenwerken. Instructie 
wordt verzorgd door vakdocenten, in enkele gevallen omschreven als invliegers of 
gastdocenten. Het begin en de verdere ontwikkeling van deze onderwijsvernieuwing wordt 
beschreven in paragraaf 5.3 Innovatiehistorie van School B. 
 
 
5.2 Methode  
Bij School B wordt de in hoofdstuk 4 beschreven strategie voor dataverzameling en data-
analyse gevolgd. De aantallen medewerkers die wij hebben geïnterviewd en in vragenlijsten 
hebben bevraagd, zijn af te lezen in figuur 4.1. In paragraaf 3.4 staan uitgebreide 
toelichtingen op de aanpak tijdens de onderzoeksjaren en het type afgenomen vragenlijsten 
en semi-gestructureerde interviews. Deze zijn ook van toepassing op School B. De periode 
waarover voor School B gegevens zijn verzameld, loopt van schooljaar 2002-2003 tot het 
begin van schooljaar 2010-2011. Deze lange periode is gekozen, omdat ict als integraal 
onderdeel van het onderwijsvernieuwingsconcept van School B al in het voorjaar van 2003 
door de schoolleiding in het Strategisch Beleidsplan (SBP) is opgenomen. Bovendien wordt 
in die periode ook de basis gelegd voor de aanpak van het innovatieproces. Deze zal in de 
periode die wij beschrijven niet wezenlijk meer veranderen. Voor een goed begrip van de 
ontwikkeling van het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal in School B en de 
beeldvorming daarover bij docenten hebben wij het noodzakelijk geacht ook de lange 
aanloop daartoe in de beschrijving van de resultaten mee te nemen. Te meer omdat School 
B als gevolg van de ontwikkelingen uit de startperiode het initiatief genomen heeft tot 
oprichting van De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl (OVC). 
 
Voor de analyse van processen die bijdragen aan het (leren) gebruiken van een elo en 
gedigitaliseerd leermateriaal hebben we ervoor gekozen om twee relatief karakteristieke 
groepen binnen School B te volgen over de gehele periode van onderwijsvernieuwing. Wij 
noemen ze in dit onderzoek respectievelijk Parkgroep en Zuidgroep. De Zuidgroep verzorgt 
het onderwijs vanaf schooljaar 2003-2004 in de Zuidlocatie aan onderbouw vmbo-t (later ook 
vmbo-k en vmbo-b)-, havo- en vwo-leerlingen. De Zuidgroep is in de periode die wij in dit 
onderzoek beschrijven, geen homogene groep. Ze is samengesteld uit docenten die 
lesgeven aan verschillende leerjaren. Veel docenten functioneren dus onder 
verantwoordelijkheid van meerdere afdelingen. Ook de samenstelling van de afdelingen 
wisselt nogal in de loop van de tijd. Wanneer wij in dit onderzoek verwijzen naar de 
Zuidgroep dan verwijzen wij naar acties en ervaringen van docenten die typerend zijn voor 
de ontwikkelingen in de onderbouw van de Zuidlocatie. De Parkgroep is schooljaar 2003-
2004 gestart op de Parklocatie. De Parkgroep geeft gedurende de gehele 
onderzoeksperiode les aan onderbouw vmbo-bkt leerlingen. Na sluiting van deze locatie aan 
het eind van schooljaar 2007-2008 verhuist de Parkgroep naar een nieuwbouwvleugel in de 
Zuidlocatie. Deze groep is over de gehele onderzoeksperiode veel homogener van 
samenstelling. Op basis van de gegevens in de database en inschattingen van interne en 
externe informanten veronderstellen wij dat we met deze twee ongelijksoortige groepen het 
verloop van twee verschillende, maar voor School B karakteristieke innovatieprocessen 
kunnen beschrijven die samenhangen met het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal.  
 
Voor de beschrijving van de resultaten is niet alleen gebruik gemaakt van interne 
documenten, resultaten van vragenlijsten en interviews, maar ook van de publicatie van twee 
uitgebreide kwalitatieve onderzoeken. Hiertoe heeft de schoolleiding opdracht gegeven aan 
het begin van het onderwijsvernieuwingstraject. Er is ook gebruik gemaakt van de 
onderzoeksgegevens die destijds voor die onderzoeken zijn verzameld. Het eerste 
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onderzoek “Peiling van de goede moed” (B11, maart 2004) bevat beschrijvingen van de 
stand van zaken bij de teamteachingpilots op alle locaties in het eerste proefinvoeringsjaar, 
aangevuld met evaluatieve opmerkingen van de externe onderzoekers en conclusies van de 
schoolleiding. Het tweede onderzoek “Engagement-onderzoek” (B41, april 2005), dat 
specifiek is gericht op de beleving en betrokkenheid van docenten, vindt plaats in het tweede 
proefinvoeringsjaar en is samengesteld uit drie deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek 
bestaat uit halfgestructureerde interviews van 75 tot 90 minuten met achttien docenten. Het 
tweede deelonderzoek wordt gevormd door een aantal Appreciative Inquiry Sessies (AI-
sessies) (Bouwmans, 2004). In deze sessies, waaraan docenten van alle locaties hebben 
deelgenomen, wordt gefocust op datgene wat al goed gaat tijdens het vernieuwingsproces, 
wat docenten motiveert en stimuleert en hoe vervolgens de ontwikkeling voortgezet kan 
worden. Het derde deelonderzoek is een uitgebreide enquête die uitgezet is onder alle 
docenten. Tenslotte hebben wij ook gebruik gemaakt van een wetenschappelijk onderzoek 
naar de rol en activiteiten van schoolleiders bij cultuurveranderingen dat door Geijsel, Meijers 
& Wardekker (2007) is uitgevoerd. We noemen dit onderzoek naar een deel van de titel het 
“Reculturing-onderzoek”. In dit kwalitatieve onderzoek wordt onder andere de bestuurder van 
School B geïnterviewd. Ook dit onderzoek is toegevoegd aan de database van School B. Het 
interview met de bestuurder, dat in dit onderzoek is verwerkt, is afgenomen in april 2006. Wij 
hebben (delen van) citaten uit deze Engelstalige publicatie overgenomen ter illustratie in de 
resultaatbeschrijving. 
 
 
5.3 Resultaten 
 
Innovatiehistorie van School B  
School B is in 1994 ontstaan uit een stapsgewijs fusieproces van alle scholen voor 
voortgezet onderwijs van één denominatie. Na de fusie wordt School B geleid door een 
tweehoofdige centrale directie. Na de pensionering van de plaatsvervangend directeur 
bestaat het MT vanaf het begin van 2005-2006 uit de algemeen directeur en acht 
locatiedirecteuren (later zeven na sluiting van de Parklocatie). In de loop van 2008-2009 
ontstaat voor School B een nieuwe bestuursstructuur. De algemeen directeur wordt 
aanspreekbaar als bestuurder1. Eind 2009 vertrekt hij naar een andere baan en er wordt een 
nieuwe bestuurder aangesteld. 
 
In schooljaar 2002-2003 ontwikkelt het MT onder leiding van de centrale directie een visie op 
het onderwijs voor de nabije toekomst. De aanleiding is de toenemende demotivatie die 
geconstateerd wordt bij zowel leerlingen als docenten. Samen met een aantal docenten en 
collega MT-leden bezoekt de bestuurder een conferentie over betekenisvol en levensecht 
onderwijs. De inspiratie die hieruit voortvloeit in combinatie met het gemeenschappelijke 
gevoel dat er iets moet veranderen in het onderwijs leidt ertoe dat de groep acht 
uitgangspunten opstelt die de grondslag vormen voor de onderwijsontwikkeling op School B 
in de jaren daarna. De directeuren van de Parklocatie en de Zuidlocatie maken deel uit van 
deze groep. In de beschrijving van de resultaten zullen we steeds naar deze acht 
uitgangspunten verwijzen met de term ‘het 8-puntenplan’ aangezien dit in eerste aanleg 
bestond uit acht statements over: 1) Personeel centraal, als motor van de verandering; 2) 
(T)huiswerkvrij onderwijs/verlengde schooldag; 3) Teamteaching; 4) Leergebieden 5) 38-
urige plaatsgebonden werkweek voor medewerkers 6) Doorstroming (horizontaal en 
verticaal) 7) Derde leerjaar wordt tweede fase; 8) Werkplekleren binnen vmbo-bovenbouw. 
 
In schooljaar 2002-2003 komt op een van de locaties van School B een extern adviseur in 

                                                 
1
 In alle volgende paragrafen zullen wij de term bestuurder gebruiken voor de persoon die 

aanvankelijk wordt aangeduid met de titel voorzitter van de centrale directie (tot 2005), daarna als 
algemeen directeur en vanaf 2008 met de formele titel van bestuurder.  
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beeld die een actieve rol zal gaan spelen bij de verdere ontwikkeling van het 8-puntenplan 
en de realisering ervan. Een afdelingsleider van die locatie beschrijft zijn aanpak als volgt. 
Interne nieuwsbrief (B8, januari 2004) 
“Op de locatie werd door collega’s veel gesproken over de vaardigheden en kennis van de 
leerlingen, of liever hoe het niveau daarvan te verbeteren. De inspectie was het in één van 
haar rapporten met ons eens. Het zweet stond op de verkeerde ruggen. […] Enfin, genoeg 
redenen om eens goed te kijken naar de organisatie van het onderwijs. Alle docenten 
werden in individuele gesprekken met twee leden van de schoolleiding samen met [de 
externe adviseur] gevraagd naar hun visie over de school, naar wat ze zoal in gang hadden 
gezet en hun wensen voor de toekomst. Bovendien werden er lesobservaties en duo-
projecten uitgevoerd waar ook een grote groep collega’s bij betrokken was. Zo ontstond er 
een heel compleet beeld van wat er in de school leefde.” 
 
De bestuurder herkent in deze adviseur en zijn werkwijze de expert die nodig is om de 
schoolleiding te adviseren en de docenten te ondersteunen bij de realisering van het 8-
puntenplan. Deze adviseur zal in de jaren 2002-2003 tot en met 2004-2005 een actieve en 
soms zelfs bepalende rol vervullen bij de verdere onderwijsinhoudelijke beleidsontwikkeling, 
de interne informatievoorziening over het vernieuwingstraject en het verwerven van externe 
steun. De ontwikkeling en uitwerking van de innovatiestrategie blijft echter het exclusieve 
terrein van de centrale directie en het MT ofwel de locatiedirecteuren. Hiervoor wordt geen 
externe deskundigheid ingehuurd. 
 
Het 8-puntenplan wordt op een schoolbrede studiedag in maart 2003 toegelicht en met de 
docenten besproken. De centrale directie vraagt de locatiedirecteuren daarna om met hun 
teams pilots op te zetten voor schooljaar 2003-2004 die betrekking hebben op minstens een 
van de acht onderwijsinhoudelijke uitgangspunten. Iedere locatie krijgt daarbij een 
aanzienlijke mate van vrijheid om de onderwijsvernieuwing aan te passen aan de 
onderwijssituatie en cultuur van de eigen locatie. Op alle locaties worden pilots opgestart. In 
bijna alle gevallen ontstaan groepen van enthousiaste docenten - ‘early adopters’ - die in de 
aanloop van schooljaar 2003-2004 plannen ontwikkelen. Er is veel variatie tussen de 
locaties. In sommige locaties wordt het principe van teamteaching in grote leerateliers en 
(t)huiswerkvrij onderwijs in de onderbouw uitgewerkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de 
Parklocatie en de Zuidlocatie. Voor de ontwikkeling van leergebieden stelt de schoolleiding 
locatieoverstijgende ontwikkelgroepen in. In totaal worden 36 docenten hiervoor gedeeltelijk 
vrijgemaakt van hun onderwijstaak. Aanvankelijk ligt het accent in de ontwikkelgroepen op 
leerstofontwikkeling voor de leergebieden. Al snel verschuift het accent naar de ontwikkeling 
van leermaterialen - aanvullend op of vervangend voor methoden - die de leerlingen nodig 
hebben voor de momenten dat ze onder begeleiding van de leerprocesbegeleiders in de 
leerateliers zelfstandig werken en leren. De leerprocesbegeleiders zijn dus afhankelijk van 
de materiaalontwikkelaars. De ontwikkelaars worden ondersteund door externe deskundigen 
op het gebied van leerstofordening en curriculumontwikkeling. In het eerste pilotjaar (2003-
2004) verschijnen in interne nieuwsbrieven de eerste aanwijzingen dat School B over een elo 
beschikt waarvan docenten gebruik kunnen maken bij het organiseren van de vernieuwing. 
De elo wordt geïntroduceerd als een elektronische studiewijzer. 
Interne nieuwsbrief (B4, p.7, december 2003)  
“Een [elo] is niets anders dan een studiewijzer, ofwel een schema met invulvakken, die u op 
de computer bijhoudt. Er is wel een verschil: u kunt in de invulvakken interessant 
lesmateriaal stoppen, dat door de leerling met een simpele klik op de muis weer op het 
scherm gebracht kan worden. Datzelfde geldt voor opdrachten en toetsen die bij de lesstof 
horen en die je met een klik op de muis kunt oproepen.”  
Om de ontwikkeling van visie en beleid breed te verspreiden onder de docenten gaan vanaf 
het pilotjaar (2003-2004) de interne nieuwsbrieven fungeren als communicatiekanaal voor 
het MT en interne en externe deskundigen. Sommige locaties hebben ook eigen (digitale) 
mededelingenblaadjes. In een interne nieuwsbrief van januari 2004 bijvoorbeeld wordt het 
vernieuwingsbeleid niet alleen gemotiveerd vanuit het leerlingperspectief, maar ook vanuit 
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het docentperspectief (meer uitdaging en arbeidsvreugde) en het bredere 
samenlevingsperspectief (de noodzaak van levenslang leren, mondigheid van leerlingen en 
toename van ‘learning on the job’ in het latere leven). In een latere nieuwsbrief, die 
gepubliceerd wordt aan het begin van het tweede pilotjaar, wordt door de schoolleiding 
nogmaals de noodzaak van de onderwijsvernieuwing samengevat (B24 Interne nieuwsbrief, 
september 2004). 
 
De ontwikkeling en invoering van de leerprocesbegeleiding en teamteaching in leerateliers is 
voor de Parklocatie en Zuidlocatie gepland als een driejarige proefinvoeringscyclus: 
voorbereiden, proefinvoeren (de pilots) en implementatie. Voor de Parklocatie houdt dit in dat 
in iets meer dan drie jaar tijd een nieuwe onderwijskundige structuur voor leerjaar 1 en 2 
ontwikkeld, proefingevoerd en geïmplementeerd wordt. Voor de Zuidlocatie is de planning 
van het onderwijsvernieuwingstraject complexer. Hier werken vier teamteachgroepen steeds 
twee aan twee naast elkaar aan de ontwikkeling van de leerjaren 1 tot en met 4. Ook dit 
traject is gepland over iets meer dan drie jaar (zie figuur 5.1). Een complicatie bij het 
ontwikkelingswerk is dat de teamteachers niet alle vakken of ‘leergebieden-in-ontwikkeling’ 
voor hun rekening kunnen nemen. Door de complexiteit van het rooster binnen de 
Zuidlocatie en de krappe planning is tussen de docenten uit de teamteachgroepen, de 
ontwikkelgroepen en de invliegers nauwelijks onderling overleg en afstemming mogelijk. 
 

Fasen Vanaf mei 2003 Schooljaar  
2003-2004 

Schooljaar 
2004-2005 

Schooljaar 
2005-2006 

Voorbereiden 
van de pilot 

- Zuidlocatie:  
leerjaar 1 en 3 
- Parklocatie: 
leerjaar 1 

- Zuidlocatie: 
leerjaar 2 en 4 
- Parklocatie: 
leerjaar 2 

  

Pilot 
uitvoeren  

 - Zuidlocatie: 
leerjaar 1 en 3 
- Parklocatie: 
leerjaar 1 

- Zuidlocatie:  
leerjaar 2 en 4 
- Parklocatie: 
leerjaar 2 

 

Reguliere 
invoering 

  - Zuidlocatie: 
leerjaar 1 en 3 
- Parklocatie: 
leerjaar 1 

- Zuidlocatie: 
leerjaar 2 en 4 
- Parklocatie: 
leerjaar 2 

Figuur 5.1 Planning van het innovatieproces teamteaching op de Zuidlocatie en Parklocatie. 
 
De gelijke start van de ontwikkelgroepen en de teamteachpilot voor leerjaar 1 levert een 
extra complicatie op. In de praktijk loopt de ontwikkeling van leermateriaal achter, zodat in 
het eerste invoeringsjaar onvoldoende bruikbaar materiaal beschikbaar is. Hierdoor moeten 
docenten die in de leerateliers de leerprocesbegeleiding verzorgen, maar ook de ‘invliegers’, 
op dit punt improviseren. Deze situatie zal zich nog een aantal jaren herhalen. 
 
In deze periode is het beleid van School B er ook op gericht dat de school de deuren open 
zet naar de wereld buiten de school. De contacten met toeleverende en afnemende scholen 
worden geïntensiveerd. De school doet ook wat terug voor de (lokale) samenleving. Dit komt 
tot uiting in projecten samen met de plaatselijke voetbalclub en andere sportmanifestaties. 
Ook wordt een door leerlingen gerund eethuis geopend in het centrum van de stad. Een en 
ander blijft niet onopgemerkt en in 2004 krijgt School B een provinciale onderwijsprijs. Verder 
wordt contact gezocht met andere scholen rondom het thema onderwijsvernieuwing. In dit 
kader organiseert School B meerdere malen zogenaamde praktijkconferenties, waarbij 
leidinggevenden en docenten van andere scholen in Nederland uitgenodigd worden om te 
komen kijken naar de praktijk van de onderwijsvernieuwing en met de collega’s van School B 
van gedachten te wisselen. Op een van die praktijkconferenties (30 maart 2005) kondigt de 
directeur aan dat hij het initiatief neemt tot de oprichting van een coöperatie van scholen die 
met name de ict-component van de onderwijsvernieuwing als (nieuw) speerpunt willen 
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gebruiken voor onderwijsverbetering. Met name de bundeling van krachten bij het 
ontwikkelen van geschikt gedigitaliseerd leermateriaal voor het teamteachproces en 
leergebieden speelt voor School B een belangrijke rol. Dit leidt op 28 juni 2005 tot de 
oprichting van de “Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl” (OVC), waarvan de directeur van 
School B de voorzitter wordt. De extern adviseur die tot nu toe de onderwijsvernieuwing op 
School B intensief ondersteunt, gaat de OVC leiden. 
 
De oprichting van de OVC in de zomer van 2005 markeert ook een ontwikkeling in het 
vernieuwingsbeleid van School B. Vanaf dit moment wordt de ontwikkeling van het 8-
puntenplan voortgezet, maar komt het accent zeer sterk te liggen op de ict-component, met 
name de verdere ontwikkeling van de elo voor leerlingen, docenten, ouders/verzorgers en 
schoolleiding en de ontwikkeling van leerboekvervangende gedigitaliseerde leermaterialen. 
De OVC wordt vanaf dat moment zeer bepalend voor het beleid, de planning en organisatie 
van het ontwikkelingswerk voor elo en gedigitaliseerde leermiddelen op School B en de 
ontwikkeling van het professionaliseringsbeleid op dat gebied.  
 
In de periode 2005-2006 en 2006-2007 is dat nog niet direct merkbaar op de werkvloer. De 
schoolleiding van School B is in deze periode zeer intensief betrokken bij de uitbouw van de 
organisatie van de OVC. School B investeert daarnaast in de opleiding van interne 
deskundigen, zoals ict-ambassadeurs per locatie, lma’s, ict-ambassadeurs en leerlingen als 
jonge ict coach (jic’er). 
 
In de periode 2003-2005 is door de schoolleiding van School B fors geïnvesteerd in de 
onderwijsvernieuwing op het gebied van uitbreiding van personeel, inhuren van externe 
deskundigheid, verbouwingen, aanpassing van de infrastructuur en het opzetten van 
projecten buiten de school. Ondanks het aantrekken van (doel)subsidies voor projecten die 
passen binnen het vernieuwingsbeleid, met name vanaf de oprichting van de OVC, wordt het 
in de jaren daarna moeilijk om de nieuwe ontwikkelingen te financieren. Er komt minder 
speelruimte voor de docenten in de teams om noodzakelijk geachte personele en materiële 
wensen van de ontwikkelingen die wij hierna toelichten, gehonoreerd te krijgen.  
 
Vanaf schooljaar 2007-2008 wordt het effect van het nieuwe op digitalisering gerichte 
vernieuwingsbeleid zichtbaar op de werkvloer. In november 2007 verschijnt er een interne 
ict-beleidsnotitie “Waarom gedigitaliseerd leermateriaal” (B47). In het najaar van schooljaar 
2007-2008 vinden ook beperkte try-outs plaats met gedigitaliseerd leermateriaal en er wordt 
een schoolbrede uitprobeerweek voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. 
 
Aan het eind van schooljaar 2007-2008 sluit de Parklocatie. Op verzoek van de docenten 
zelf blijft een groot deel van de ‘harde kern’ van de Parkgroep bij elkaar. Zij gaan verder als 
de teamteachgroep die de kern gaat vormen van het vmbo-bkt onderbouw onderwijs op de 
Zuidlocatie.  
 
In oktober 2009 vertrekt de bestuurder van School B naar een andere organisatie. Zijn 
opvolger constateert in het voorjaar van 2010 dat de doelen met betrekking het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal, ondanks de grote materiële en personele inspanning, niet zijn 
gehaald en trekt School B terug uit de OVC. Een aspect van het nieuwe strategische beleid 
dat onder zijn leiding tot stand komt, is te investeren in de lerende capaciteit van teams. We 
zijn dan in 2010 aangeland, aan het eind van de periode waarover wij gegevens hebben 
verzameld. In figuur 5.2 zetten we de belangrijkste ontwikkelingen in School B in schema. 
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Schooljaar 
2001-2002 
tot en met 
2004-2005 

Schooljaar 
2005-2006 
en 
2006-2007 

Schooljaar 
2007-2008 

Schooljaar 
2008-2009 

Schooljaar 
2009-2010 

Schooljaar 
2010-2011 

Besluit tot 
onderwijs-
vernieuwing 

Oprichting + 
start van de 
OVC (juni + 
sept. 2005) 

Beleidsplan 
ICT binnen 
kader van 8-
puntenplan 

Professio-
naliserings-
beleid (ict) 

Uitvoering 
Netbook-
project door 
Parkgroep 

Aandacht 
voor lerende 
teams 

Introductie 
8-puntenplan 
maart ‘03 
 

Aandacht 
voor de 
externe OVC 
ontwikkeling  

Schoolbrede 
uitprobeer-
week gedigit. 
leermateriaal 

Professio-
naliserings-
plan (ict) 

Nieuwe 
bestuurder  

Voortzetting 
netbook-
project van 
Parkgroep in 
leerjaar 2 

Proefin-
voerings-
traject 
(zie figuur 
5.1) 

Opleiding 
interne 
deskundigen 
 

Vakstudie-
dag 

Parkgroep 
ontwikkelt 
plan voor 
netbook-
project  

Professio-
naliserings-
bijeenkomsten 
‘Ict in het 
onderwijs’ 

 

Praktijk-
conferenties 
 

 Parklocatie 
sluit. Park-
groep naar 
nieuwbouw 
Zuidlocatie 

 Ontwikkeling 
nieuw SBP 

 

Figuur 5.2 Schematische weergave van het onderwijsvernieuwingsproces op School B. 
 
 

Veronderstelling 1 

Leiding geven aan onderwijsvernieuwing vereist contextmanagement. 
Voor deze veronderstelling hebben we de onderzoeksgegevens van School B onderzocht op 
verwijzingen naar de volgende indicatoren: 
1. Oriëntatie door de schoolleiding op relevante onderwijskundige en maatschappelijke 
ontwikkelingen. 
2. Het richting geven aan de het proces van permanente schoolontwikkeling op het vlak van 
visie en strategisch beleid. 
3. Omgaan met druk uit de omgeving en het benutten van kansen die de omgeving biedt om 
vorm te geven aan het proces van schoolontwikkeling.  
4. Hoe de schoolleiding bij dit alles rekening houdt met draagvlak en draagkracht van de 
organisatie. 
 
In onze database vinden we in het jaar 2001-2002 de eerste verwijzingen naar de 
ontwikkeling van het Strategisch Beleidsplan 2002-2006 dat in maart 2003 wordt vastgesteld 
in het MT en het Bestuur van School B. Hierin weerklinkt de echo van de grote 
onderwijskundige vernieuwingen die op basis van overheidsbeleid door Nederlandse 
pioniersscholen worden ontwikkeld, namelijk “Het verzorgen van toekomstgericht onderwijs 
door adequaat te reageren op maatschappelijke veranderingen en het tijdig invullen van 
relevante onderwijsontwikkelingen” (B1, maart 2002). (1) 
 
Uit de interne nieuwsbrieven die in het eerste pilotjaar 2003-2004 gepubliceerd worden, blijkt 
dat ict gezien wordt als ondersteuning van ‘toekomstgericht onderwijs’ Al in 2001 is een 
deskundige in dienst genomen die zich bezig houdt met het ontwikkelen, invoeren en 
inrichten van een elektronische leeromgeving (elo) en het ondersteunen van docenten om dit 
platform te gebruiken voor de organisatie van het onderwijs en onderlinge communicatie. 
Aan het eind van het eerste pilotjaar 2003-2004 worden twee collega’s vrijgemaakt die met 
name de stimulerende en ondersteunende taak naar docenten overnemen (B18). In 2004-
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2005 worden ook de eerste trainingen, op vrijwillige basis, georganiseerd voor docenten om 
de elo te leren gebruiken. Een van de nieuwe elo-ondersteuners formuleert dit als volgt:  
Interne Nieuwsbrief (B25, oktober 2004) 
“Dat wij binnen onze scholengemeenschap over [interne naam elo] praten, heeft alles te 
maken met de principiële keuze die hierin op beleidsniveau is gemaakt. […] Wat nu in snel 
tempo moet gebeuren, is het organiseren van een scholingstraject. […] Om aan alle fantasie 
een eind te maken: er is ook plaats voor jou in de diverse scholingsvormen en cursussen. 
Cursussen zullen op een centrale plaats georganiseerd worden, maar ook op locaties. Zo 
tuigen wij onze eigen zoektocht op. Onderwijsvernieuwing is ons doel, [interne naam elo] is 
een onmisbaar hulpmiddel.” (2) 
 
In het “Reculturing-onderzoek” (B49, december 2007) waarin wordt teruggeblikt naar de 
eerste jaren onderwijsvernieuwing op School B, willen de onderzoekers weten in hoeverre 
uitoefening van macht door schoolleiders helpt om de rol van initiator, stimulator en 
ontwerper van het cultuurveranderingsproces uit te oefenen. Zij concluderen dat individuele 
ervaringen van schoolleiders vaak ten grondslag liggen aan hun visie op een noodzakelijke 
verandering van de onderwijspraktijk. Uit deze onderzoeksbron is tevens af te leiden dat de 
persoonlijke betrokkenheid bij de school door de bestuurder een sterke motivatie oplevert 
voor het inzetten van een verandertraject en dat het volgen van de onderwijskundige 
vernieuwingen, die in die tijd overal in Nederland plaats vinden, de inspiratie hebben 
gevormd voor de koers die School B moet inslaan. De kanttekening die we hierbij moeten 
maken, is de vraag naar de mate waarin het gehele MT achter het vernieuwingsplan staat. In 
de gegevens komt steeds opnieuw naar voren dat het initiatief bij de bestuurder ligt, samen 
met enkele MT-leden, zoals de locatiedirecteuren van de Park- en Zuidlocatie , een paar 
afdelingsleiders en een aantal docenten. Wij vermoeden op basis van alle gegevens die tot 
onze beschikking staan, dat het een betrekkelijk kleine groep is geweest die als 
initiatiefnemers en aanjagers van de vernieuwing hebben gefunctioneerd. Het is ook deze 
groep geweest die de eerste ideeën voor het 8-puntenplan heeft opgesteld, die daarna door 
de centrale directie en het MT is gelegitimeerd. (3) 
 
Het richtinggevende 8-puntenplan (zie Innovatiehistorie) waar de bestuurder in het vorige 
fragment naar verwijst, laat zien hoe breed de ‘invulling’ van deze strategische doelstelling is 
opgepakt. Uitgangspunt 1 in het 8-puntenplan, ‘Personeel centraal, als motor van de 
vernieuwing’ interpreteren wij als erkenning van het feit dat het realiseren van de zes 
concrete onderwijsvernieuwingsdoelen afhankelijk is van de steun van de medewerkers voor 
het plan en de actieve bijdrage die zij willen leveren aan het veranderingsproces. 
Uitgangspunt 5, ‘Een 38-urige plaatsgebonden werkweek voor medewerkers’ neemt een 
voorschot hierop. Dit laatste punt zal tijdens de komende jaren zorgen voor onrust en 
weerstanden onder grote groepen docenten. Het vormt ook de inzet van stevige 
onderhandelingen in de periode januari - maart 2004 tussen de centrale directie en 
medezeggenschapsraad over acceptabele vormen van taakbelasting in de eerste 
ontwikkelingsjaren en veranderingen in de werksituatie die noodzakelijk worden geacht om 
samen te kunnen werken en zaken als de verlengde schooldag te realiseren. Uiteindelijk 
bereiken de medezeggenschapsraad en de centrale directie een compromis dat op de 
schoolbrede studiedag over de voortgang van het vernieuwingstraject op 17 maart 2004 in 
een stemming is voorgelegd aan alle medewerkers. Dit blijkt uit een brief van de voorzitter 
van de centrale directie ofwel bestuurder aan de medezeggenschapsraad (MR) op 5 maart 
2004:  
“Peiling van goede moed” (B11, p.82/83 maart 2004) 
“Wanneer die 2/3 meerderheid voor de wijziging onverhoopt niet wordt gehaald, hebben we, 
directie en MR, afgesproken naar de landelijke bezwarencommissie te gaan. Maar gelet op 
het feit dat de MR en de directie het eens geworden zijn over het taakbeleid voor 2004-2005, 
gaan we er vanuit dat de stemming onder medewerkers geen obstakel zal vormen.” (4) 
 
De vorige fragmenten geven ons inzicht in de krachtige wijze waarop de bestuurder het 
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vernieuwingsideaal neerzet en het verdedigt tegen ‘praktische bewaren’. De drijfveer 
daarachter heeft wellicht te maken met het gegeven dat hij het, samen met zijn collega in de 
centrale directie, als zijn taak en rol ziet om scherp in de gaten te houden welke eisen de 
maatschappij aan het onderwijs stelt en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het 
onderwijs in de school waar hij leiding aan geeft. Dit wordt duidelijk uit het volgende fragment 
uit een interview met de extern adviseur die vanaf het begin de onderwijsvernieuwing heeft 
ondersteund.  
Extern adviseur (B83, september 2010) 
“De algemeen directeur is door eigen kwaliteiten […] opgeklommen als leidinggevende van 
een fusie van 10 scholen. Hij heeft zich gemanifesteerd als een handig bestuurder met een 
open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en een sterke ambitie om van [school B] 
een sterke toekomstgerichte en onderwijskundig vooruitstrevende school te maken. Niet 
bang om ingrijpende beslissingen te nemen (en ook snel als dat nodig was) en om voor zijn 
besluiten te staan. De drijfveer van de algemeen directeur is […] altijd geweest om met een 
open mind voor maatschappelijke ontwikkelingen buiten de school het onderwijs bij de tijd te 
brengen en daar hoorde het gebruik van ict als middel als vanzelf sprekend bij.” (5) 
 
Behalve een scherp oog voor vernieuwingstendensen in het Nederlandse voortgezet 
onderwijs voert de schoolleiding ook een alert beleid om externe deskundigen en 
organisaties in te schakelen die ofwel inhoudelijke steun kunnen verlenen aan het proces 
ofwel die diensten verrichten of adviezen geven. Wij verwijzen in dit verband naar de 
Innovatiehistorie. Daaruit wordt duidelijk dat School B gerenommeerde landelijke instituten 
inhuurt om het werk in de ontwikkelingsgroepen te ondersteunen. Ook de opdracht tot het 
onderzoek naar de voortgang en beleving van het ontwikkelingsproces in de jaren 2003-2004 
en 2004-2005 rekenen wij daartoe. Deze onderzoeken worden in handen gegeven van 
externe onderzoekers en worden gesuperviseerd door hoogleraren van naam, die ook de 
presentatie op schoolbrede studiedagen voor hun rekening nemen. Het valt ons op dat het 
onderzoek, bedoeld als managementfeedback en als aanzet voor reflectie in de gehele 
schoolgemeenschap, in handen wordt gelegd van externen. De presentatie ervan en de 
gedachtewisseling erover vinden steeds in het voorjaar plaats. We hebben geen gegevens in 
hoeverre uitwisseling van ervaringen en reflectie daarover structureel deel uitmaken van het 
werk in de ontwikkelgroepen, teamteachgroepen en afdelingsvergaderingen. (6)  
 
Uit de bevindingen tot nu toe krijgen we de indruk dat de oriëntatie op externe 
onderwijskundige vernieuwingen en het gebruik maken van externe deskundigen met een 
visie op onderwijsvernieuwing die past bij School B, vooral in de beginjaren van belang is 
geweest voor de schoolleiding. Hierbij is volgens ons de aandacht van de schoolleiding sterk 
gericht op het realiseren van het 8-puntenplan en het creëren van steun in de externe 
context. Kritische geluiden die toen al in de vakpers en publieke media zijn verschenen over 
het ‘doorslaan’ van de extreme onderwijsvernieuwingen en het verlies aan kwaliteit die dat 
tot gevolg zou hebben, hebben geen merkbare bedenkingen opgeleverd, voor zover wij dat 
uit onze gegevens kunnen opmaken. (7) 
 
Vanaf 2003-2004, toen het beleid zijn eerste concrete uitwerking heeft gekregen op de 
werkvloer, zien we dat het innovatieproces sterk wordt beïnvloed door interne ontwikkelingen 
en de energie die dat vraagt van alle betrokkenen. Al vrij snel wordt duidelijk dat de 
vernieuwingspraktijk in feite wordt bepaald door de nieuwe setting waarin het onderwijs 
wordt gegeven en minder door het 8-puntenplan en de visie daarachter. Dit geldt vooral voor 
de locaties waar leerateliers gerealiseerd worden, zoals in de onderbouw van de Zuidlocatie 
en de Parklocatie (B41 “Engagement-onderzoek”, p.34/35, april 2005). Er vindt als het ware 
een verschuiving plaats van het denken over de verbetering van het onderwijsleerproces 
door middel van een nieuwe setting en nieuwe didactiek naar het ad hoc oplossen van 
allerlei praktisch problemen. (8)  
 
Tenslotte willen we wat betreft de eerste jaren van de onderwijsvernieuwing ingaan op de 
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vraag in hoeverre bij de keuze voor de strategische doelen en de planning van de realisering 
daarvan rekening is gehouden met het verandervermogen van de organisatie ofwel het 
vierde aspect van de veronderstelling. Uit het bronnenmateriaal weten we dat de docenten 
die zich aangetrokken voelen tot de vernieuwingsideeën van de schoolleiding direct en met 
grote inzet in de periode voor en in de zomervakantie van 2003 aan de gang gaan om de 
eerste pilot en de ontwikkeling van leergebieden voor te bereiden. Het is redelijk te 
veronderstellen dat ook deze docenten beïnvloed zijn door de bezieling die uitgaat van 
publicaties en praktijkervaringen van experimenten in scholen, zoals ‘Slash 21’, die vanaf 
2002 op meerdere plaatsen in Nederland plaatsvinden in het kader van de basisvorming, het 
studiehuis in de tweede fase en werkplekleren in de bovenbouw van het vmbo. Uit een 
telefonisch interview met een afdelingsleider van de Zuidlocatie, die in 2003 een van de 
initiatiefnemers is onder de docenten, hebben we begrepen dat er vrijwilligers zijn gevraagd 
voor het opstarten van de pilots en de ontwikkelgroepen (B86, november 2010). Dit doet ons 
veronderstellen dat bij deze docenten een groot draagvlak is voor het vernieuwingsbeleid, 
maar dat de overige docenten meer of minder welwillend een afwachtende houding hebben 
aangenomen. Dit komt ook overeen met het gegeven dat bij de eerste stemming over de 
inzet van het 8-puntenplan op 17 maart 2004 (in het eerste proefinvoeringsjaar) een kleine 
meerderheid van de docenten het groene licht heeft gegeven voor een tweede 
proefinvoeringsjaar. (9) 
 
Er zijn veel aanwijzingen te vinden in de bronnen van School B dat mensen en organisatie 
de ontwikkelingen niet bij kunnen houden, ondanks de grote mate van goodwill die het 
vernieuwingsbeleid in de beginjaren heeft verworven. De meeste docenten hebben zeker 
niet onwelwillend tegenover de inhoudelijke vernieuwing gestaan. In alle locaties treffen we 
kleine groepen enthousiaste docenten aan die een zeer grote betrokkenheid tonen bij de 
ontwikkeling van nieuwe onderwijspraktijken, maar breed in de school constateren we ook 
zorg over de aanpak en intensiteit van het vernieuwingsproces en de groeiende afstand 
tussen schoolleiding en docenten. Dit laatste geldt overigens niet voor de Parklocatie. In het 
verslag van het “Engagement-onderzoek” worden hier vele pagina’s aan gewijd. Hierna een 
illustratieve selectie van uitspraken van docenten in AI-sessies (B41 “Engagement-
onderzoek”, p.24-27, april 2005). (10) 
 
Uit dit onderzoek blijkt ook dat in het tweede invoeringsjaar de werkdruk toeneemt. De 
externe onderzoekers die het “Engagement-onderzoek” uitgevoerd hebben, beschrijven dat 
als volgt. Ook hier geldt dat deze opmerkingen niet gemaakt worden door docenten uit de 
Parkgroep (B41, p.43, april 2005). (11) 
 
Wij sluiten deze eerste periode af met een nieuw voorbeeld van het creëren van kansen in 
de schoolomgeving ten behoeve van het interne vernieuwingsproject. Het gaat om het 
verkennen van de mogelijkheid om, door bovenschoolse samenwerking, gezamenlijk 
expertise te ontwikkelen en de (aanzienlijke) kosten van de vernieuwing te spreiden en actief 
aan fondswerving te doen. In de periode 2003-2005 stelt de schoolleiding de school open 
voor bezoek van geïnteresseerde collega’s van andere scholen in het land in de vorm van 
een aantal praktijkcongressen om hiermee reflecties van buitenstanders op de activiteiten 
van School B te verzamelen (B40 Interne nieuwsbrief, april 2005).  
Interne nieuwsbrief (B45, juni/juli 2005) 
“Over belangstelling van andere scholen en instanties hebben we niet te klagen gehad. Met 
bussen vol zijn bezoekers naar onze school gekomen om te kijken hoe in leerateliers werd 
gewerkt.” (12) 
 
Wij constateren dat de vernieuwingspraktijk in de onderbouw in deze periode feitelijk alleen 
nog bepaald wordt door het werken in de leerateliers en de invoering van leergebieden. Wij 
vermoeden dat het oorspronkelijke 8-puntenplan voor docenten en schoolleiding niet meer 
leidend is. We constateren wel dat in deze periode binnen het MT ideeën ontstaan om meer 
gebruik te maken van ict als ondersteuning van het leerproces en de vernieuwingspraktijk 
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van een nieuw elan te voorzien. Naast de al bestaande praktijk om de elo te benutten als 
studiewijzer, gaan de gedachten ook steeds meer naar het in eigen beheer ontwikkelen van 
leerboekvervangend gedigitaliseerd leermateriaal. De maatschappelijke ontwikkelingen, de 
vanzelfsprekendheid van ict voor leerlingen in het dagelijks leven en de toegenomen 
mogelijkheden met betrekking tot digitalisering hebben hierbij een rol gespeeld. Wij 
beschouwen dit als een voorbeeld van richtinggevend strategisch leiderschap.  
 
School B realiseert zich ook dat de verdere ontwikkeling van de elo en het arrangeren van 
gedigitaliseerd leermateriaal door docenten de capaciteit van één schoolorganisatie 
overstijgen. Ook nu weer gaat de school op zoek naar mogelijkheden in de bredere 
schoolomgeving om de interne vernieuwingsdoelen veilig te stellen. In deze periode 
ontwikkelt de bestuurder het idee van een coöperatie van scholen die vooral gericht is op de 
ontwikkeling van gedigitaliseerd leermateriaal. In een tandem ‘bestuurder-extern adviseur’ 
wordt de zoektocht naar een juridische vorm van samenwerken van scholen via het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gecombineerd met de ervaring van de 
kracht van het netwerken van de extern adviseur. Het is immers de bedoeling dat scholen 
met en voor elkaar gedigitaliseerd leermateriaal ontwikkelen, expertise uitwisselen en aan 
fondswerving doen. Dit initiatief leidt op 28 juni 2005 tot de oprichting van de 
onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl (OVC). (13) 
 
De winst van de investering in de OVC wordt al snel duidelijk. Door het OVC-bureau wordt 
School B geattendeerd op deelname aan verschillende subsidietrajecten. Enkele 
voorbeelden zijn een extern begeleide en gesubsidieerde try-out van gedigitaliseerd 
leermateriaal voor het vak Engels op twee locaties. Een ander project is “Groeien door 
Games”, gericht op het ontwikkelen van games als een volwaardige, vervangende 
didactische werkvorm en tevens een winnend project in het kader van het “Actieprogramma 
Maatschappelijke Sectoren en ICT” (M&ICT).  
 
Een ander voordeel van het functioneren in een scholennetwerk is de bundeling van 
krachten die ontstaat. Iedere OVC-school heeft te maken met docenten - lma’s en ict-
ambassadeurs - en jic’ers die als samenwerkende en samenlerende groep specialisten 
gedigitaliseerd leermateriaal gaan ontwikkelen en docenten in de eigen school 
ondersteunen. Hiermee wordt expertise opgebouwd die niet alleen bovenschools, op OVC-
niveau, maar ook intern in School B kan worden ingezet. Ook het schoolleidersoverleg (de 
ledenvergadering van de OVC) draagt bij aan ontwikkeling van expertise en 
visieontwikkeling. Deze wordt ook intern aangewend. Dit komt tot uiting in de formalisering 
van nieuw beleid voor School B.  
Notitie “Waarom gedigitaliseerd leermateriaal?” (B47, november 2007) 
“Samen met de ontwikkeling van het teamteachconcept vormen (1) de ontwikkeling van onze 
elektronische leeromgeving (ELO), (2) het daarbinnen arrangeren van leermaterialen voor de 
door ons gewenste onderwijsscenario’s en (3) het samen met een aantal andere scholen 
arrangeren van geschikt leermateriaal voor de onderscheiden leergebieden de drie pijlers 
van onze onderwijsvernieuwing.” (14) 
 
De bestuurder van School B, die als initiatiefnemer ook de voorzitter is van de 
ledenvergadering van de OVC, besteedt in deze periode veel tijd en aandacht aan de 
oprichting van de OVC en de ontwikkeling ervan als coöperatie. (15) 
 
Naast de invloed van de OVC op de uitwerking van het innovatieproces op School B zijn ook 
de contacten met ouders/verzorgers van invloed op de keuzes binnen de onderwijskundige 
uitgangspunten van School B. Dit wordt zichtbaar in het zogenoemde ouderaccount, wat in 
schooljaar 2008-2009 in leerjaar 1 en 2 door de schoolleiding wordt ingevoerd. Een 
schooljaar later volgen de overige leerjaren. Een zichtbaar effect is dat transparantie met 
betrekking tot de leerstof, cijfers en absentiegegevens voor ouders, het gebruik van de elo 
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door docenten heeft doen toenemen (B69 Bestuurder, oktober 2009). (16) 
 
Uit de gegevens waarover wij beschikken, komt naar voren dat de werkdruk en (dreigende) 
overbelasting in de loop van de tijd niet wezenlijk is verminderd. De school heeft geen manier 
gevonden om het proces van permanente onderwijsontwikkeling zodanig in te richten dat de 
werkdruk binnen de perken blijft. Dit blijkt uit de opmerkingen die docenten maken aan het 
eind van een vragenlijst over het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal in de ruimte voor 
aanvullingen/opmerkingen. Deze docenten zijn afkomstig uit de onderbouw van drie locaties.  
Vragenlijstonderzoek (B60, p.13/14, maart 2009) 
“- We hebben het alleen altijd erg druk waardoor het nog wel eens blijft liggen. Ik hoop wel 
dat ik meer tijd krijg om hier goed mee te leren werken. 
- Sinds de invoering van ons nieuw onderwijssysteem is er nog steeds geen 
werkdrukverlichting geweest en het is alleen maar veel drukker geworden. 
- Er wordt alleen maar steeds meer van ons gevraagd, terwijl er geen taakverlichting plaats 
vindt. Dit is onmogelijk. 
- Computerwerk heeft nu bij mij niet de hoogste prioriteit. Het is allemaal leuk en aardig als 
we zelf (docenten) hier ook iets mee kunnen. Hebben we een visie??? Kunnen we zelf goed 
overweg met het digitale materiaal??? Ik denk het niet. Daarbij komt nog het tijdsprobleem. 
Ik wil wel meer met de computer, maar ik zou niet weten hoe ik dat moet organiseren, lees: 
tijdsindeling. Daarnaast worden er van mij nog 83 andere dingen gevraagd, die ik eigenlijk 
moet doen/regelen/aanpakken/gebruiken/enz. (liefst vandaag nog!!) Dus geen onwil, maar 
onmacht.” (17) 
 
Over het feit dat de boog niet jaar in jaar uit gespannen kan staan bij docenten en dat je daar 
bij het aansturen van de vernieuwing rekening mee moet houden, doelt de bestuurder in 
onderstaand fragment. 
Bestuurder (B69, oktober 2009)  
“De bestuurder constateert (met wijsheid achteraf) dat de schoolleiding tot op heden te veel 
de regie heeft willen houden en dat er te veel top down georganiseerd is met betrekking tot 
het gebruik van de elo en gedigitaliseerd leermateriaal. […] De bestuurder geeft aan dat 
hiermee weerstand is gecreëerd, omdat er niet op tijd ruimte is gegeven aan bottom up 
initiatieven […]. De bestuurder benoemt dat het belangrijk is te onderkennen in welke 
golfbeweging je als school zit.” (18) 
 
Ook het steeds binnenhalen van subsidies, voor projecten die weliswaar passen in de grote 
lijn van het vernieuwingstraject, kunnen negatieve bijeffecten opleveren. Subsidies kennen 
immers hun eigen looptijd, kwaliteitseisen en verantwoordingstrajecten die niet altijd sporen 
met het tempo en de innovatiecapaciteit van de schoolorganisatie (B69 Bestuurder, oktober 
2009). (19) 
 
Op het moment dat financiële motieven de overhand krijgen tijdens een vernieuwingsproces 
levert deze contextvariabele nauwelijks een positieve bijdrage, maar legt in toenemende 
mate druk op de docenten. De strategisch leider van de school is dan namelijk niet in staat 
een balans te vinden tussen de externe druk en de haalbaarheid van de vernieuwingsdoelen 
in de school (vierde aspect van de veronderstelling). Een voorbeeld hiervan is het dankbaar 
inspelen op de nieuwe wetgeving met betrekking tot het schoolboekengeld om de 
infrastructurele randvoorwaarden voor digitalisering te financieren. Wanneer het 
schoolboekengeld voor een groot deel wordt besteed aan bijvoorbeeld netbooks voor 
leerlingen en docenten, is het niet meer beschikbaar voor schoolboeken. Daardoor wordt het 
leren gebruiken van methodevervangende gedigitaliseerde leerstof noodzakelijk.  
Bestuurder (B69, oktober 2009) 
“Ik zie het schoolboekengeld als een hefboomeffect voor de opkomst van de digitalisering en 
de bewustwording hiervan binnen de school.” (20) 
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Wanneer in een interview docenten expliciet gevraagd wordt of ze iets merken van de 
invloed van de buitenschoolse context op de onderwijsvernieuwing, maken ze duidelijk dat 
voor hen het MT als relevante context geldt en niet de buitenschoolse werkelijkheid. In het 
MT worden namelijk de besluiten genomen die soms een negatieve invloed hebben op het 
ontwikkelingswerk binnen de teams, zoals top-down hardware invoeren dat voor obstructies 
heeft gezorgd (B78 Docenten, april 2010). (21) 
 
 
Veronderstelling 2 
Er is een relatie tussen gezamenlijk leren door docenten en het gebruik van en de 
beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal. 
Wat betreft deze veronderstelling is de onderzoeksdatabase van School B doorzocht op 
bewijsplaatsen voor de volgende drie indicatoren:  
1. Taakinterdependentie in een groep docenten: vormen van samenwerken en/of samen 
leren waarin sprake is van wederzijdse afhankelijkheid van groepsleden van elkaar bij het 
vervullen van taken. Ze helpen elkaar met concrete zaken. 
2. Doelinterdependentie in een groep docenten: een groep waarin de groepsleden open 
staan voor de ideeën en opvattingen van elkaar en die, met betrekking tot de 
onderwijsvernieuwing, hetzelfde doel nastreven. 
3. Processen in groepen die gekenmerkt worden door individuele en/of gezamenlijke 
reflecties.  
De eerste twee indicatoren hebben betrekking op groepsdynamiek en wederzijdse 
afhankelijkheid binnen het sociale proces. De derde indicator betreft het metacognitieve 
niveau ofwel het denken en uitwisselen over werken en leren. 
 
Onder veronderstelling 2 onderzoeken we de invloed van gezamenlijk leren van docenten op 
de aard en intensiteit van het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en hun opvattingen 
daarover, zowel georganiseerd in de vorm van interventies als spontaan doordat docenten 
op eigen initiatief gaan samenwerken. Uit onze gegevens kunnen we niet goed opmaken dat 
er in de onderzochte periode in School B een visie is ontwikkeld op het stimuleren of 
benutten van leer- en ontwikkelingsprocessen van docenten in groeps- of teamverband. We 
constateren wel dat er in de loop van de tijd professionaliseringsactiviteiten zijn uitgevoerd, 
aanvankelijk wanneer de situatie er om vroeg, later - onder druk van de OVC - als uitgewerkt 
professionaliseringsbeleid. In dit onderzoek concentreren we ons op de Zuidgroep en 
Parkgroep. Vooral in de Parkgroep zien we een duidelijke samenhang tussen gezamenlijk 
leren on the job en een geleidelijke toename in het gebruik van de elo en gedigitaliseerd 
leermateriaal, bij de Zuidgroep is dit minder duidelijk, onder andere vanwege de complexe 
organisatie. Om de ontwikkelingen van de Zuidgroep en de Parkgroep goed in een kader te 
kunnen plaatsten van het beleid van School B, zullen we eerst ingaan op de wijze waarop de 
georganiseerde professionalisering van docenten in de loop van de tijd gestalte heeft 
gekregen. 
 
In januari 2004 wordt voor de docenten die les geven in de leerateliers van leerjaar 1 en 
leerjaar 3 op Locatie Zuid door de extern adviseur de ‘Werkconferentie 
Leerprocesbegeleiding’ verzorgd (B6, januari 2004). Het is een sterk gestructureerde 
bijeenkomst waarbij individuele leertaken worden verdiept door geleide reflecties in groepen, 
waarna afgesloten wordt met een plenaire discussie. In het hetzelfde jaar worden de 
locatieoverstijgende ontwikkelgroepen begeleid door externe deskundigen op het gebied van 
curriculumontwikkeling. We krijgen niet de indruk dat hierbij speciaal aandacht is voor 
teamontwikkeling. (22) 
 
Gedurende de eerste twee invoeringsjaren is veel aandacht voor scholing met betrekking tot 
het gebruik van de elo. Het betreft voornamelijk een klassiek aanbodgestuurd 
trainingsaanbod (B18 Interne nieuwsbrief, juni 2004; B25 Interne nieuwsbrief, oktober 2004). 
(23) 
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Docenten hebben duidelijk ideeën over hoe deskundigheidsbevordering georganiseerd moet 
worden. 
“Engagement-onderzoek“ (B41, p.39/40, april 2005) 
- Meer tijd voor collegiaal leren in het team (samen ontwikkelen, intervisie, buddy’s op de 
werkvloer vormen). Deze vorm van ‘horizontaal leren wordt zeer bevredigend en productief 
genoemd en is een van de factoren die steeds genoemd wordt door docenten die 
teamteachen positief benaderen. 
- Locatieoverstijgende mini-conferenties of uitwisselingsmogelijkheden georganiseerd rond 
een concreet thema; tijd voor kijken bij elkaar (excursies naar andere locaties, meelopen op 
andere locatie). 
- Vraaggestuurde externe ondersteuning: op basis van een concrete vraaggerichte 
ondersteuning door een externe specialist; taken extern laten uitvoeren (leermateriaal vorm 
laten geven door [externe ondersteuners] werd als voorbeeld genoemd).”  
Bij de beschrijving van leerprocessen in de Zuidgroep komen we nog meer van dit soort 
opmerkingen tegen. In de eerste twee ontwikkeljaren gaan er veel signalen naar de 
schoolleiding dat er behoefte is aan tijd en gelegenheid om samen te werken en samen te 
ontwikkelen naast het aanbod van scholing en training. (24) 
 
In november 2007 schrijven enkele leden van de Onderwijswerkgroep in een beleidsnotitie 
over de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal.  
Interne beleidsnotitie ‘Waarom gedigitaliseerd leermateriaal?’ (B47, november 2007 
“Toch constateren we dat ondanks de afgelopen vier jaar aangeboden scholing en 
geoormerkte uren voor deskundigheidsbevordering op het gebied van ICT en ELO-gebruik, 
het feitelijk gebruik achterblijft bij onze gezamenlijke ambitie.” (25) 
 
Op OVC-niveau wordt besloten dat alle participerende scholen een structureel 
professionaliseringsplan opstellen. In het kader hiervan vindt op 29 april 2009 een gesprek 
plaats in het MT van School B in aanwezigheid van een deskundige van het OVC-bureau en 
de interne onderwijskundige van School B. Hierna citeren we een tweetal kenmerkende 
passages uit het MT-verslag voor dit agendapunt, eerst de analyse van de situatie en 
vervolgens het beleidsbesluit.  
MT-verslag (B66, april 2009) 
“- De prioriteiten volgens de docenten onderbouw [zijn] professionalisering, visie en ICT-
infrastructuur. 
- Tot op heden heeft de nadruk gelegen op ‘verleiden tot’. Reeds opgedane ervaringen 
bevestigen dat van bovenop opleggen niet werkt. Door respons op de vragenlijst als 
uitgangspunt te nemen, sluiten we aan bij de wensen en behoeften van de docenten 
(onderbouw) in plaats van top-down te werk te gaan. 
- Het moet docenten duidelijk worden dat er geen onderwijs meer zal zijn zonder gebruik van 
de elo. Dit moet eenduidig zijn zonder ruis en twijfel op de lijn.  
- De bevindingen vanuit de vragenlijst, dat er te weinig structureel georganiseerd wordt in het 
kader van professionalisering, wordt bevestigd.”  
Verderop in hetzelfde verslag onder het kopje “aanzet aanscherpen” vinden we de wijze 
waarop het professionaliseringsbeleid uitgewerkt moet gaan worden: 
MT-verslag (B66, april 2009) 
“In de jaarkalender van 2009-2010 zal professionalisering opgenomen moeten worden. Bij dit 
scholingstraject zijn integratie in het bestaande onderwijsprogramma en 
werkplekgebondenheid erg belangrijk.” (26) 
 
In oktober 2009 verschijnt het professionaliseringsplan (B71, oktober 2009) van School B dat 
is opgesteld door de stafafdeling ‘Onderwijs en elo’. Het professionaliseringsplan gaat uit van 
acht bijeenkomsten voor alle docenten onder- en bovenbouw, waarvan de voorbereiding, 
uitvoering en nazorg gedetailleerd zijn uitgewerkt voor degenen die dit programma 
coördineren en uitvoeren. De inhoud wordt deels bepaald door de schoolleiding, deels door 
docenten. (27) 
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De acht professionaliseringsbijeenkomsten zijn twee keer geëvalueerd, in april en mei/juni 
2010. De eerste evaluatie is vooral gericht op de kwaliteit van de uitvoering. Deze is over de 
hele linie bevredigend hoog. Echter, bij de vraag over het leerrendement lezen we dat de 
opbrengst niet volledig aan de verwachtingen voldoet’: “Het wisselt sterk per collega” (B79). 
De coördinator professionalisering formuleert tien aanbevelingen aan de schoolleiding, 
waarvan er vijf direct betrekking hebben op de kwaliteit van het leerproces bij de docenten: 
Rapport van de coördinator professionalisering (B79, april 2009) 
“- Zorg voor een visie 
- Duidelijkheid over de doelen 
- Eigenaarsgevoel creëren, waaronder eigen mensen (alle locaties van de school betrekken) 
als trainers inzetten. 
- Samenwerking realiseren, zowel intern als met relevante partijen. 
- Werkplekgerichtheid/direct toepasbare scholingsonderwerpen.”  
Deze aanbevelingen worden ondersteund door de constatering dat docenten ‘een zekere 
weerzin’ ontwikkelen tegen aanbodgestuurde verplichte professionalisering. 
Evaluatie laatste twee professionaliseringsbijeenkomsten (B82, mei/juni 2010) 
“Tijdens de bespreking van de evaluatiegegevens met de ICT-ambassadeurs is door een 
van de ICT-ambassadeurs van [de Zuidlocatie] opgemerkt dat er sprake is van een zekere 
weerzin tegen georganiseerde bijeenkomsten. Ondanks de afspraken hierover binnen het 
taakbeleid is de omgang met het verplichtende karakter voor de verschillende collega’s 
problematisch.” (28) 
 
In verband met de grote verschillen tussen de Parkgroep en de Zuidgroep gaan we ook op 
beide groepen afzonderlijk in.  
 
 
Leerprocessen binnen de Parkgroep 
Direct na de bekendmaking van het SBP in mei 2003 geeft de centrale directie de opdracht 
aan de locatiedirecteuren om met hun team na te denken over pilots die betrekking hadden 
op minstens één van de acht punten. Op de Parklocatie formeert de locatiedirecteur een 
groepje van drie docenten dat zich vanaf dat moment in snel tempo ontwikkelt tot een hecht 
lerend teamteachteam. Naar aanleiding van de teamteachpilot die zij starten noemen zij 
zichzelf in publicaties ook wel ‘piloten’. Zij werken nauw samen met overige collega’s in hun 
afdeling. We hebben deze groep in hun ontwikkeling gevolgd, aanvankelijk binnen de 
Parklocatie en vanaf 2008-2009 in een nieuwe vleugel van de Zuidlocatie. Gedurende de 
periode 2003 tot en met 2011 vormen drie ‘piloten’ de inspirerende kern van de afdeling 
vmbo-bkt. Deze afdeling is vanaf dit moment continue bezig met de ontwikkeling van het 
proces van leerprocesbegeleiding op de leerateliers, maar ook met de integratie van ict in de 
onderwijspraktijk en vanaf de oprichting van de OVC met de inzet van gedigitaliseerd 
leermateriaal.  
 
De drie piloten houden een praktijkverslag bij voor collega’s. Dit wordt in eerste instantie als 
feuilleton gepubliceerd in de interne nieuwsbrief van School B en een jaar later uitgegeven 
als een interne publicatie, die door de schoolleiding ingezet wordt als motiverend voorbeeld 
van ‘good practice’ voor docenten van alle locaties. De praktijkverslagen zijn gepubliceerd in 
Studiehuisreeks nummer 58 in de vorm van 27 weekverslagen. Het citaat hierna stamt uit de 
inleiding van de interne publicatie. 
Praktijkverslag van drie docenten (B23, p.9, oktober 2004) 
“In mei 2003 werden we door onze locatieleider [naam] gevraagd in het 
schooljaar 2003-2004 een pilotproject 'teamteaching' te realiseren. We zijn 
onmiddellijk aan de slag gegaan. Voor de zomervakantie hebben we al menig 
uur gediscussieerd over onze visie, zijn er plannen gemaakt en materialen 
ontwikkeld. Naar onze mening is dit zeer belangrijk geweest voor de 
teamvorming. We plukken er nu de vruchten van. 
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Bij de start van het schooljaar 2003-2004 vonden we dat we ver genoeg waren om 
concreet aan de slag te kunnen gaan. In de loop van dat schooljaar hebben we van 
alles en nog wat moeten bijstellen. Daar zijn we nu, in oktober 2004, nog steeds mee 
bezig. Maar het is inspirerend, want het zijn steeds nieuwe problemen. Daar kun je, 
wat ons betreft, je tijd maar beter mee verdoen, dan met het steeds weer opnieuw 
oplossen van oude problemen.  
Toen we startten, kenden we elkaar alleen als collega’s en waren wij weinig tot 
niet op de hoogte van elkaars visie op onderwijs en vernieuwing. Dat we alle drie 
voorstander waren van vernieuwing moge duidelijk zijn, aangezien we toch in het 
pilotenbootje zijn gestapt. Wij zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk is met 
elkaar van gedachten te wisselen over onderwijs en de invulling daarvan om als 
team optimaal te kunnen functioneren. Je zult als team moeten weten waar de 
verschillen zitten en op de hoogte moeten zijn van elkaars sterke en zwakke 
punten. Leerlingen weten deze punten namelijk als geen ander te vinden. Dan 
kun je ze als collega's ook maar beter van elkaar kennen. 
Het in een vorm gieten van de pilot waar wij alle drie achterstonden heeft 
natuurlijk nogal wat voeten in de aarde gehad en de nodige discussies 
opgeleverd. Juist door die discussies zijn wij ervan overtuigd uiteindelijk de juiste 
vorm te hebben gevonden. Het moest vooral voor ons een werkbare vorm zijn, 
ten slotte zit je met 50 mensen in een lokaal. Voor de lokaalinrichting moest een 
plan komen, maar dit kon pas gemaakt worden toen wij wisten hoe we wilden 
werken. Uiteindelijk zijn we gekomen tot het concept waar we nu in grote lijnen 
nog steeds mee werken. 
Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of teamteaching nu zo veel leuker is. We kunnen hier 
niet direct antwoord op geven. Vat onze aarzeling niet op als voorzichtigheid of zelfs als 
negatief. […] In ons werk is er veel meer plaats voor persoonlijke inbreng. Het team bedenkt, 
overlegt en voert uit. Dat dit ook meer verantwoordelijkheden met zich meebrengt spreekt 
vanzelf. En dat is, denken we, de grootste verandering.” (29) 
 
Bovenstaand fragment vormt de inleiding op 27 weekverslagen die vol staan met 
beschrijvingen van een permanente zoektocht om vanuit een theoretisch concept praktisch 
en vernieuwend onderwijs te ontwikkelen. De meeste tekst gaat over het ‘wat’ van de 
teamteachpraktijk, maar tussen de bedrijven door beschrijven de drie docenten met veel 
humor hoe ze steeds meer op elkaar ingespeeld raakten en een echt team werden (B23, 
p.28, oktober 2004). (30) 
 
De groep van drie wordt overigens vanaf het begin gekenmerkt door een grote mate van 
zelfbewustheid en zelfvertrouwen.  
Toenmalig extern adviseur (B83, september 2010) 
 “Ik heb drie dagen met de drie docenten gewerkt die op de Parklocatie met teamteaching 
zijn begonnen. Al snel zeiden ze ‘We snappen de bedoeling. We kunnen dit ook zelf wel 
uitwerken. We doen dit helemaal zelf.” (31) 
 
Bijna vanaf het begin ontstaat de sfeer van al werkende weg ontwikkelen, met het 8-
puntenplan als richtsnoer. Het beeld dat uit de weekverslagen opreist, wordt het best 
samengevat met de omschrijving ‘werkend samen leren en lerend samenwerken’. En wel in 
deze volgorde: de onderwijssetting is volledig nieuw (leeratelier voor 45 leerlingen, 
leerprocesbegeleiding, aanpassen van methodes en procedures), dat roept vragen op, het 
stimuleert brainstormen over oplossingen en verbeteringen en zo ontwikkelen zich 
gezamenlijke opvattingen over de beste praktijk (B23 Praktijkverslag van drie docenten, 
oktober 2004). Ook spreekt uit de verslagen een open houding en een grote mate van 
flexibiliteit. (32) 
 
De Parkgroep tracht vanaf het begin ook gebruik te maken van de computer. In deze 
beginfase nog vooral als logistieke ondersteuning van het leerproces van leerlingen en de 
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gezamenlijke teamteachactiviteiten (B23 Praktijkverslag van drie docenten, p.34, oktober 
2004). (33) 
 
Kenmerkend voor de Parkgroep is ook dat ze een visie heeft op het belang van het 
functioneren als team en wat dat betekent voor continuïteit.  
Diepte-interview met docent (B33, p.7+11, november 2004) 
“Een klein clubje? Ja, want je kunt gewoon veel gemakkelijker met elkaar afspreken. Je bent 
veel vaker op de groep. Wij hebben hier ook een teamteachgroep, die bestaat geloof ik uit 
tien mensen of zo, die ook nog in de tweede klas nog de regulieren lessen geven. Die 
wisselen elkaar af in de groep en weten dan niet wat er heeft plaats gevonden. Informatie 
doorgeven bijvoorbeeld. Dat is een probleem en dat hebben wij dus niet. Dus ik denk dat 
kleine teamteachgroepen heel belangrijk is. Ik denk dat dat grote voordelen oplevert. […] 
En ja, er wordt ondertussen [tijdens het teamteachproces] dus overlegt. Ja, dat klopt, dat 
gebeurt wel, maar wij vinden het met zijn allen wel belangrijk om eens te bekijken van 
waaróm je iets doet. Er moet wel een bepaalde visie achter zitten. Maar dat is weer veel 
gemakkelijker als je met een klein team bent.” (34) 
 
“Peiling van de goede moed” (B11, p.46 maart 2004) 
“De drie docenten die de kern vormen van het teamteachteam van de Parklocatie geven aan 
dat ze in het tweede ontwikkeljaar graag bij elkaar blijven. Daarnaast geven ze aan dat er 
criteria moeten komen op basis waarvan in de toekomst teams samengesteld worden, vanuit 
de overweging dat het team de motor van teamteaching is Overigens is het naar hun 
opvatting ook zaak dat, eventueel bij toerbeurt, een van de leden als teamleider optreedt.”  
Een vergelijkbare situatie doet zich voor als de Parklocatie sluit (zomer 2008). De 
schoolleiding speelt met de gedachte de ervaren en gemotiveerde leden te verdelen over 
meerdere locaties opdat ieder van de leden een inspirerende rol kan vervullen in andere 
teams. Ook nu weer pleit de Parkgroep ervoor als team bij elkaar te blijven en samen verder 
te gaan op één locatie. Voor een deel blijkt dat mogelijk te zijn. (35) 
 
Over de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007 hebben we geen relevante informatie, maar 
vanaf de schooljaar 2008/2009 treffen we de leden van de Parkgroep dus weer aan op de 
Zuidlocatie. Ze vormen daar met andere collega’s een nieuwe eenheid en zijn nog steeds 
bezig met de verdere ontwikkeling van het teamteachingconcept, maar nu in een nieuw 
vormgegeven leeratelier in de nieuwbouw van de Zuidlocatie. Ook in deze setting nemen ze 
hun eigen initiatieven en leggen die voor aan de schoolleiding. Dit resulteert in een 
uitgewerkte opzet voor de onderwijskundige structuur van het onderwijs in de brugperiode 
voor vmbo-bkt-leerlingen. Alle ervaringen uit voorgaande jaren kunnen in de nieuwbouw als 
een onderwijskundig consistent en organisatorisch en roostertechnisch coherent geheel 
worden uitgewerkt. Een nieuwigheid is nog dat ze nu kunnen beschikken over moderne 
elektronische leermiddelen (hulpmiddelen), zoals digitale schoolborden en netbooks voor 
zowel docenten als leerlingen. Bovendien maken ze in hun voorstel maximaal gebruik van 
het professionaliseringsaanbod van de school, maar organiseren ze ook hun eigen scholing 
in teamverband die ze DiDi (digitale didactiek) noemen. 
Conceptvoorstel project klas 1kt 2009-2010 (B67, mei 2009) 
“Uitgangspunt: 
1. Met een klas van max. 48 leerlingen hoofdzakelijk met digitaal materiaal werken waarbij 
de boeken lesondersteunend zijn. 
2. Een zo klein mogelijk team waarin alle vakken vertegenwoordigd zijn. 
3. Volledig gebruik maken van de lesstof die door de OVC is aangeleverd. 
De bovenstaande uitgangspunten zullen niet in conflict komen met het bestaande beleid van 
de [Zuidlocatie]. In tegendeel het zal eerder een aanvulling zijn om progressief aan 
onderwijsvernieuwing te werken.” (36) 
 
Uit de eerste evaluatie op 1 december 2009 kunnen we opmaken dat de groep wekelijks bij 
elkaar komt en permanent kan terugvallen op een onderwijskundige met verstand van elo en 
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gedigitaliseerd leermateriaal. Hun algemene indruk van de eerste drie maanden is positief, 
maar daarna gaat het evaluatieverslag over op het benoemen van lijsten met plussen en 
minnen van de nieuwe onderwijssituatie. Aan bod komen de vaardigheden van zowel 
docenten als leerlingen, problemen met de ict-infrastructuur, de kwaliteit van de beschikbare 
gedigitaliseerde leerstof, de organisatie van het onderwijsleerproces, de relatie tussen 
voorbereidingstijd en leerprocesbegeleiding en het leerrendement van leerlingen. Het verslag 
eindigt met verbeterpunten die op 1 april 2010 geëvalueerd zullen worden. Het verslag is 
overigens gemaakt door de locatiedirecteur die in het overleg heeft geparticipeerd. Dit is een 
aspect dat bij veronderstelling 3 terug zal komen. (37) 
 
Binnen 1vmbo-kt waar de Parkgroep werkzaam is, beschikken zowel leerlingen als docenten 
over een eigen netbook. Een deel van het leerboekengeld zit in de aanschaf van de 
netbooks. Verder zijn er nog klassensets van leerboeken. Er wordt gebruik gemaakt van 
gedigitaliseerd leermateriaal van de OVC, websites met oefeningen, methodewebsites, 
digitale toetsen, digitale opdrachten, filmpjes, enz. Het gebruik van de elo en gedigitaliseerd 
leermateriaal is groot. De Parkgroep organiseert haar eigen scholing waarbij ze gebruik 
maakt van het reguliere professionaliseringsaanbod, maar ook van begeleiding van een 
interne deskundige van School B op het gebied van elo en gedigitaliseerde leerstof (zie 
fragmenten 33-35). Bovendien functioneert binnen de Parkgroep nog een lma die tevens 
heeft behoord tot de piloten die in 2003 de kern van de Parkgroep vormen (zie fragment 36). 
Deze docent heeft veel aanzien en zorgt samen met de afdelingsleider - ook een van de 
piloten - voor een vorm van collegiaal leiderschap. Uit een interview met docenten krijgen we 
de indruk dat de afdelingsleider de rol neemt van het bewaken van de planning en druk zet 
op de voortgang van het ontwikkelingsproces en dat zijn collega met betrekking tot de 
inhoudelijke ontwikkeling voor stabiliteit zorgt.  
Docenten (B78, april 2009)  
“Docent A vindt het prettig en inspirerend als hij de ruimte van een afdelingsleider krijgt. 
Binnen zijn eigen team [de Parkgroep] vindt hij een docent heel stimulerend. Deze docent is 
een soort opinieleider. Dit in tegenstelling tot de afdelingsleider. ‘Die dendert door en gaat 
stations voorbij in plaats van uit te stappen en terug te kijken’. Hij benoemt dat 
afdelingsleiders af en toe afstand moeten nemen om naar het proces te kijken. Kritische 
vragen stellen en niet maar doorgaan. Het plan is vaak doel op zich geworden in plaats van 
constant de relatie met de werkvloer te leggen. Niet op de waan van de dag werken en te 
snel door willen gaan.” (38)  
 
Na een tweede evaluatie in april 2010 ontwikkelt de Parkgroep een voorstel om de pilot met 
de netbooks te vervolgen. De locatiedirecteur van de Zuidlocatie honoreert het uitgewerkte 
voorstel met een optie voor uitbreiding naar het tweede leerjaar vmbo-k in schooljaar 2010-
2011. Uit het afdelingsplan voor 2010-2011 blijkt dat het netbookproject gecontinueerd wordt 
(B81, p.2, juni 2010). (39) 
 
 
Leerprocessen binnen de Zuidgroep 
Ook op de Zuidlocatie is geen sprake van een lange aanloop naar het werken in leerateliers. 
De zomervakantie van 2003 vormt een scherpe overgang van de traditionele wijze van 
lesgeven in aparte lokalen door vakdocenten naar het lesgeven in een grote multifunctionele 
ruimte (verbouwd op basis van een plan van de locatiedirecteur in de zomervakantie van 
2003) aan ongeveer 80 leerlingen door twee docenten/leerprocesbegeleiders en een 
onderwijsassistent. Direct na de toelichting van het 8-puntenplan door de schoolleiding in het 
voorjaar van 2003 vormen zich voor leerjaar 1 en leerjaar 3 twee groepen van docenten 
rondom twee zogenaamde ‘kartrekkers’. Het zijn vrijwilligers die graag aan de gang willen 
met het teamteachingconcept, het nieuwe huiswerkbeleid en de leergebieden in de nieuwe 
leerateliers. Zij werken het concept uit en gaan het ook uitvoeren vanaf schooljaar 2003-
2004. De beschrijving van dat proces wordt weergegeven in diverse interne nieuwsbrieven 
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en verslagen. Een van de kartrekkers, later (en nog steeds) teamleider van deze afdeling, 
vertelt hierover. 
Afdelingsleider onderbouw Zuidlocatie (B86, november 2010) 
 “Ik en een collega waren eigenlijk een soort kartrekkers in die tijd. De docenten hebben zich 
vrijwillig aangemeld voor die groep, ongeveer 10-12 mensen groot. We wisten wat we 
wilden. We zaten al vrij snel op dezelfde lijn. Het was ons eigen initiatief. De toenmalige 
afdelingsleider onderbouw heeft ons nog geprobeerd te remmen, maar wij zeiden: “Wij willen 
dit zó en zó gaat het gebeuren”. En toen hebben we het ook zo gedaan. In de loop van het 
eerste jaar bleek dat we heel breed begonnen waren, maar dat werkte niet, dat was niet 
praktisch. Dus we hebben regelmatig de organisatie en de werkwijze [van het 
teamteachingconcept in een grote, vrij ongestructureerde ruimte] moeten bijstellen.” (40) 
 
In dit eerste pilotjaar vinden zowel in het team van het brugjaar als in het team van leerjaar 3 
na ieder kwartiel allerlei bijstellingen plaats. Dit geldt voor de organisatie, de aanpak van de 
leerprocesbegeleiding, het gebruik van methoden en werkboeken, de samenwerking met de 
‘invliegers’ (ten behoeve van het traditionele instructie-element) en niet in het minst voor de 
inrichting van het grote leeratelier. De indruk die naar voren komt uit de diverse stand van 
zaken-verslagen, interne nieuwsbrieven en evaluaties is die van een hecht lerend team. 
Zelfs ter plekke, tijdens het uitvoeren van de leerprocesbegeleidingen, worden besluiten 
genomen voor aanpassingen en verbeteringen. Dit brengt het MT ertoe om, vermoedelijk 
met de voortrekkers in de teamteachgroepen in gedachten, in een van de nieuwsbrieven de 
volgende opmerking te maken: 
“Peiling van de goede moed” (B11, p.77/78, maart 2004) 
“Op een ‘trekkersachtige’ manier [ vgl. het reizigers- vs. het trekkersmodel van innoveren] 
zijn we op weg gegaan en het bevalt ons prima. We hebben namelijk het gevoel dat we goed 
vorderen en steeds meer medewerkers enthousiast aan de slag gaan om de vernieuwing 
van ons onderwijs succesvol te laten verlopen.” (41) 
 
In de interviews met docenten en onderwijsassistenten van de Zuidlocatie wordt melding 
gemaakt van het ‘steeds opnieuw moeten oplossen van organisatorische problemen’. Maar 
ook wordt benadrukt dat collega’s steun aan elkaar hebben: ‘Je staat er niet meer alleen 
voor!’ Die opmerkingen gelden voor het geven van instructie, het begeleiden van leerlingen, 
maar zeker ook voor alle ontwikkelwerkzaamheden. In het citaat wordt een probleem 
aangesneden dat steeds opnieuw opduikt op de Zuidlocatie. Het nieuwe concept van 
onderwijs op de leerateliers door een kleine groep teamteachers vereist een vaste binding 
aan een team, ruimte voor overleg op vaste momenten en continuïteit over de jaren heen. 
Aangezien de koppeling van docenten aan de (vroegere) vakken en het traditionele 
vakgeörienteerde rooster overeind blijft, is dit niet mogelijk. Docenten kunnen dus 
functioneren in verschillende systemen tegelijk en moeten rekening houden met de gang van 
zaken in meerdere afdelingen. We volgen nu het onderzoeksverslag van de Zuidlocatie 
onder het kopje ‘Samen verantwoordelijk’. 
Peiling van de goede moed (B11, p.50/51, maart 2004) 
“Er wordt geconstateerd dat er verschillen in opvattingen zijn tussen de collega’s, maar dat in 
het team [d.w.z. de teamteachers van de Zuidgroep, aangevuld met de gastdocenten] een 
veilig klimaat heerst. Die combinatie zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het onderwijs 
langzaam maar zeker voort gaat. “Dit proces stopt niet, dat is nooit klaar.” Een andere 
collega meldt hierover: “Wij ontwikkelen al werkende weg. Ik heb daarvoor de volgende 
metafoor: de doelstellingen in het strategisch beleid bepalen de weg waarlangs we gaan, 
maar er zijn steeds zijwegen die je in kunt lopen. Maar je moet wel steeds terug naar de 
hoofdweg”.  
Het samen verantwoordelijk zijn zorgt dus voor energie en motivatie bij docenten. Maar zoals 
zo vaak heeft de medaille ook een andere kant: het frequent wisselen tussen teamteaching 
en het onderwijzen in reguliere klassen is een belasting. De oplossing hiervoor is een 
sterkere binding aan één team. De keerzijde hiervan is dat je mogelijk niet meer of minder 
kunt worden ingezet in hogere leerjaren.” (42) 
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Uit een interview met de bestuurder maken we op dat hij duidelijk inziet dat voor de nieuwe 
werkstructuur op de leerateliers ook een nieuwe organisatie van het rooster nodig is opdat 
docenten meer in de gelegenheid zijn om met elkaar te overleggen en aan teamvorming te 
doen. In het MT is daar echter geen consensus over te bereiken (B69, oktober 2009). (43) 
 
Een schooljaar later zijn de pilots gestart voor het tweede brugjaar en draait de verbeterde 
aanpak voor het eerste brugjaar als nieuwe praktijk. Maar ook dan nog zijn in het brugjaar 
steeds verbeteringen nodig. Met name de organisatorische condities die nodig zijn om de 
nieuwe werkwijze te laten functioneren ontbreken. De nieuwe teamteachsituatie moet zich 
aanpassen aan de bestaande instituties gebaseerd op vakkenrooster en grote afdelingen en 
dat wringt. We zien dan ook dat overbelasting en fragmentatie zijn tol gaan eisen. De 
veiligheid en het gezamenlijke enthousiasme maken voor veel docenten langzamerhand 
plaats voor een situatie waarin men individueel het hoofd boven water moet houden. Teams 
worden groter (tot 20 mensen) en kunnen hun functie als veilig platform en 
ontmoetingsplaats niet altijd meer vervullen. Bovendien zijn sommige docenten vanwege de 
ingewikkelde planning verspreid over vier afdelingen (zie figuur 5.2). Met het woord ‘team’, 
dat docenten in onderstaande citaten gebruiken, wordt soms een hele afdeling bedoeld en 
soms een groep nauw samenwerkende docenten, vaak teamteachers. 
- Diepte-interview met docent N (B28, november 2004) 
“Ik denk vooral dat het team elkaar heel erg steunt in ontwikkeling en in het aanpassen en de 
manier van werken van elkaar. Ik denk dat het team wat dat betreft de spil is waar, zeg maar, 
alles om draait, waar docenten steun aan kunnen ontlenen en je elkaar wat dat betreft 
gewoon kunt helpen. En ik vind het heel belangrijk als je een team hebt, wat ook écht een 
team is, want op papier kan natuurlijk het team [van brugjaar 2] een team zijn, maar als je 
elkaar amper ziet is het geen team. Dan ben je ook geen team. Vorig jaar waren de 
docenten die er allemaal bij betrokken waren, dat waren gedreven mensen. Dat heb ik al een 
paar keer gezegd geloof ik, maar dat was ook heel duidelijk te zien uiteindelijk in de beleving 
richting leerlingen toe. […] Toen spraken we meer met één mond zeg maar. Nu zijn er toch 
steeds weer mensen die allemaal toch weer wat anders denken, allemaal toch weer een 
andere manier van werken hebben. Dat komt omdat het een groot team is, dat komt omdat 
er nieuwe mensen bij zijn en dat komt omdat je elkaar niet genoeg ziet.” 
- Docente R (B30, november 2004) 
“Dus als team functioneren, dat doen wij niet. Wij hebben niet eens meer sectievergadering. 
Want dat krijg je [op een] sectievergadering, [daar] kun je dat bespreken. Die zijn er gewoon 
niet meer. Alles is gewoon op de afdeling gericht hè. [..] Dat is op zich ook niet zo slecht, 
maar dan heb je als vakdocent bijna geen contacten meer.”  
- Docent F (B29, november 2004) 
“Eén van de belangrijkste zaken, dat staat ook in een van de acht kernpunten en naar mijn 
gevoel in alle propaganda van [School B], ja, zo noem ik dat maar, dat teamvorming 
essentieel is. [vorig jaar waren we met z’n twintigen [in een team]. […] men moest ineens 
een organisatorische omslag maken op het gebied van het rooster van heb ik me jou daar. In 
feite moesten vier jaren een ander type rooster krijgen. Er zitten nu mensen in drie, vier 
teams. Ik zit in drie teams, hoe moet ik in vredesnaam bijhouden wat er allemaal gebeurt, ik 
loop nu helemaal de zolen van mijn schoenen af. […] waar is dat teamgevoel nog terug te 
vinden? Kan iemand mij dat uitleggen? Dat probeert men ook op een kunstmatige wijze dan 
op te lossen. Dat doet men in kernteams, maar dat is in feite een heel kunstmatige aanpak, 
dat is een soort formule die men in nood heeft bedacht.” (44) 
 
Over gemeenschappelijk leren en groepsprocessen in de Zuidgroep hebben we in de 
periode 2005-2006 tot en met schooljaar 2008-2009 geen informatie. Over schooljaar 2009-
2010 horen we van een afdelingsleider dat er verschillende ontwikkelingen zijn binnen de 
vaksecties en het kernteam. Binnen de vaksecties is de heterogeniteit groot en er zijn 
verschillen tussen onder- en bovenbouwdocenten. In de praktijk komt het neer op één-
tweetjes waarbij mindere vaardige collega’s leren van ervaren collega’s. Verder vinden er 
zogenaamde kernteamvergaderingen plaats waarin afspraken worden gemaakt. Een 
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belangrijke afspraak is dat elk vak of leergebied met een studiewijzer in de elo werkt. De 
inhoud wordt dan weer bewaakt door de sectie. In een kernteam zijn veel voortrekkers die de 
‘invliegers’ meetrekken. Uit een interview met twee afdelingsleiders blijkt verder dat voor 
nieuwe docenten een buddy-systeem is opgezet. De afdelingsleider van de Zuidgroep geeft 
echter aan dat het overigens een zware klus is om de vernieuwing te leiden. Zij formuleert 
dat als volgt:  
Twee afdelingsleiders (B70, oktober 2009) 
“Lang niet iedereen is voor en er is soms een hoop gemopper. Gelukkig is er een harde kern 
die enthousiast bezig is met de elo. In geval een docent niet meegaat in de afspraken van de 
afdeling, gaat de afdelingsleider in gesprek met deze persoon. Ook wordt een dergelijke 
collega aangesproken door andere collega’s. Helaas kun je als afdelingsleider verder niets.” 
(45) 
 
In dit kader past ook de motivering van een van de afdelingsleiders van de Zuidlocatie om te 
stoppen als afdelingsleider en weer als docent aan de slag te gaan in zijn eigen team. Voor 
zijn functie als afdelingsleider heeft hij tot de groep enthousiaste docenten behoord die in 
2003-2004 de Zuidgroep vormt. De onderwijskundig medewerker van School B zegt 
daarover: 
Onderwijskundig medewerker (B84, november 2010) 
“[naam afdelingsleider] treedt terug als afdelingsleider, misschien vanwege de werkdruk, 
maar vooral omdat hij niet meer alleen managementtaken wil uitvoeren, d.w.z. brandjes 
blussen, regelzaken doen e.d. Hij wil zich weer bezig houden als docent met de feitelijke 
onderwijsvernieuwing op de werkvloer. In dit kader past ook de opmerking dat in de 
onderbouw havo/vwo geen echte teamsamenhang bestaat, vanwege de vele mutaties en de 
grote hoeveelheid docenten die er bij betrokken zijn (versnippering?)” (46) 
 
In een interview geven docenten uit de onderbouw van de Zuidlocatie aan dat het team 
meerwaarde heeft boven een groep mensen met dezelfde taak. Het team is stimulerend, 
maar als het op leren aankomt, werkt het persoonlijk contact met een vakcollega toch beter. 
Maar bepaalde trainingen binnen het team TTO/gymnasium zijn heel stimulerend. Vooral als 
collega’s samen een scholingsonderwerp voorbereiden en presenteren, waarna discussie 
volgt. Dit leidt volgens deze docent tot ‘gedragen afspraken’. Uit de gegevens in de database 
kunnen we niet afleiden of deze werkwijze bij andere teams ook voorkomt. Wel wordt in het 
interview aangegeven dat docenten nog steeds in meerdere teams werkzaam kunnen zijn. 
Wij constateren dat de werkorganisatie voor de docenten in de Zuidgroep niet wezenlijk 
veranderd is sinds het eerste proefinvoeringsjaar (2003-2004) ondanks de problemen die op 
dit punt gesignaleerd zijn in de ‘De peiling van de goede moed’ en het ‘Engagement-
onderzoek’.  
Drie docenten (B78, april 2010)  
“Het werken in meerdere teams is best lastig. De mate waarin sprake is van een vast team 
(in een vast team werken de leden al meerdere jaren) is medebepalend voor hoeveel in een 
team geleerd wordt. Continuïteit in het team en leren hangen met elkaar samen”. 
In hetzelfde interview wordt gevraagd of de individuele professionaliseringsactiviteiten in de 
gezamenlijke leerprocessen passen. Het antwoord luidt dat er top down geen structuur is 
aangegeven. De gemeenschappelijke conclusie van de drie docenten is dat, als je als docent 
iets wil, je dan je gang mag gaan.  
Drie docenten (B78, april 2010) 
Volgens de docenten zou er kennisontwikkeling in teams moeten plaatsvinden. Dit gebeurt 
nu nog niet. Het verloop in het team heeft ook invloed op de mate waarin het team zich 
ontwikkelt. Gezien deze situatie is van elkaar leren het leukst en ook het gemakkelijkst. […] 
Dan komt de professionalisering vanuit de eigen behoefte (“zin hebben in het lekkers”.) (47) 
 
 
 
 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B 5 School B 

76 

Veronderstelling 3 
Er is een relatie tussen gezamenlijk leren door docenten en de deelname van 
leidinggevenden hieraan. 
Wat betreft deze veronderstelling is de database van School B onderzocht op bewijsplaatsen 
met betrekking tot de volgende drie indicatoren:  
1. Situaties waarin het gaat om belangstelling tonen voor leer- en ontwikkelingsprocessen 
van docenten in de vorm van persoonlijke contacten. 
2. Situaties waarin leidinggevenden open staan voor (veranderings)initiatieven van docenten. 
3. Situaties waarin leidinggevenden op gelijkwaardige basis participeren in 
(groeps)activiteiten waarbij docenten samenwerken of gezamenlijk leren. 
 
In de aanloop naar 2003-2004 reageren groepen enthousiaste docenten op voorstellen van 
de schoolleiding en maken direct gebruik van de ruimte om met voorstellen te komen. 
Afdelingsleider onderbouw Zuidlocatie ((B86, november 2010) 
“Wij hadden het gevoel dat het anders moest met het onderwijs. De kinderen moesten 
actiever worden. We wisten wat we wilden. We zaten vrij snel op dezelfde lijn.” 

De locatieleiding is zeer betrokken bij alle snelle veranderingen, vooral ook omdat regelmatig 
praktische beslissingen moeten worden genomen over organisatorische, personele en 
financiële zaken. Uit de beschrijvingen van de voortgang in de interne nieuwsbrieven uit 
2003-2004 maken we op dat per kwartaal roosters, personele bezettingen, afspraken over 
leermaterialen en de inrichting van de teamteachruimtes op basis van ervaringen en 
voortschrijdend inzicht aangepast moeten worden. Soms ondervinden de docenten die zich 
actief bezig houden met de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsconcept daarbij veel steun, 
bijvoorbeeld bij de Parkgroep, soms is het worstelen met bestaande organisatorische 
instituties en gewoonten zoals in de Zuidgroep. De resultaten onder veronderstelling 2 geven 
hier een goed beeld van. (48) 
 
Tijdens de startjaren van het vernieuwingsproces op School B treffen we de intentie aan bij 
de schoolleiding om in het kader van het innovatieproces gesprekspartner te zijn voor de 
medewerkers. In de notitie ‘Inspirerend innoveren’ (B2, september 2003) van de centrale 
directie, opgesteld met medewerking van de extern adviseur, is deze intentie zeer 
nadrukkelijk aanwezig. (49) 
 
Het ‘gesprekspartner zijn’ wordt door de bestuurder zelfs als concrete actie aangekondigd 
aan het gehele personeel van School B door middel van een interne nieuwsbrief (B4, p.1, 
december 2003). Ook als resultaat van “Peiling van de goede moed” (B11, p.11, maart 2004) 
wordt dit aangegeven. (50) 
 
Toch vinden we in hetzelfde onderzoek signalen van docenten dat ze contact met 
leidinggevenden missen. Dit geldt vooral voor de Zuidlocatie. 
Peiling van de goede moed (B11, p.57, maart 2004) 
“Wat docenten bezorgd maakt, zijn de basisvoorwaarden van materiële en organisatorische 
aard om dit alles voor elkaar te krijgen. Het scherpst wordt dit geformuleerd door een docent 
die zegt: ‘De directie en locatieleiding zullen verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat 
ze in gang hebben gezet.’ Kortom, er zijn consequenties verbonden aan de 
vernieuwingsdoelen en het bijbehorende beleid. Wat docenten missen is in één woord 
samen te vatten: ondersteuning!” (51) 
 
In het eerste pilotjaar kiest de schoolleiding ervoor - mede gezien de grote omvang van de 
school - om vooral gebruik te maken van schriftelijke informatie door middel van regelmatig 
verschijnende nieuwsbrieven. Het gaat dan met name om toelichten van beleidsinitiatieven 
of concretiseringen daarvan in de vorm van achtergrondinformatie, organisatiestructuren, 
planningen en randvoorwaarden (B5 Interne nieuwsbrief, januari 2004). (52) 
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Een jaar later blijkt het initiatief tot praten meer te liggen bij de docenten. Aan het woord is de 
voorzitter van de stuurgroep Leermateriaalontwikkeling, een lid van de centrale directie. 
Interne nieuwsbrief (B35, p.3, januari 2005) 
“Ook als stuurgroep Leermateriaalontwikkeling willen we graag ondersteunen. We doen dat 
door middel van nieuwsbrieven, in de vorm van ad hoc consulten, en door vergaderingen te 
beleggen met de ontwikkelgroepen. We hebben ons voorgenomen ons in het komend half 
jaar zo intensief mogelijk te bemoeien met leermateriaalontwikkeling. […] We stellen het op 
prijs als we door ontwikkelaars en teamteachers intensief bij materiaalontwikkeling worden 
betrokken. Schroom niet ons te vragen om te helpen.” (53) 
 
Uit opmerkingen van docenten van meerdere locaties tijdens het “Engagement-onderzoek” 
(B41, p.3, januari/februari 2005) maken we op dat zij in de loop van het tweede pilotjaar 
soms het gevoel hebben er alleen voor te staan. (54) 
 
Over de schooljaren 2005-2006 tot en met 2007-2008 hebben we geen informatie over de 
relatie tussen gezamenlijke leerprocessen van docenten (zoals beschreven bij 
veronderstelling 2) en de deelname van leidinggevenden hieraan, op één uitzondering na. In 
december 2007 tijdens een uitprobeerweek bezoeken de directeur en twee onderwijskundig 
medewerkers als waarnemers alle locaties en doen daarvan verslag (B51 en B52). In een 
inventariserende vragenlijst die in schooljaar 2008-2009 is uitgezet onder docenten 
onderbouw van de Zuidlocatie wordt een vraag gesteld die samenhangt met de derde 
veronderstelling. De antwoorden van docenten laten zien dat er ten opzichte van 2004-2005 
weinig veranderingen zijn.  
Verslag enquête gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal. (B60, p.8, maart 2009). 
“Vraag 7b. De schoolleiding volgt wat docenten doen op het gebied van gedigitaliseerd 
leermateriaal en bewaakt dit.”  
Het resultaat voor de Zuidlocatie is:  
- “Nooit 32,1 % 
- Enkele keren per jaar 57,1 %  
- Maandelijks 3,6 % 
- Wekelijks 3,6 % 
- Dagelijks 3,6 %” (55) 
 
Wanneer we echter specifieker kijken naar de Zuidgroep en de Parkgroep, kunnen we over 
de laatste twee jaar dat we School B volgen, verschillen aanwijzen met betrekking tot de 
essentie van veronderstelling 3. De drie afdelingsleiders van de Zuidlocatie, twee voor 
havo/vwo en een voor vmbo, en de afdelingsleider van de Parkgroep nemen in de 
schoolorganisatie een bijzondere positie in. Formeel maken ze deel uit van de locatieleiding, 
maar niet van het managementteam van School B. Ze zijn alle drie voortgekomen uit early 
adopters die in 2003 het initiatief genomen hebben. Ze staan nog steeds 100% achter het 
vernieuwingsbeleid, maar hebben ook hun handen vol aan het managen van hun afdelingen. 
Uit de interviews krijgen wij de indruk dat ze het vernieuwingsproces bewaken, maar 
tegelijkertijd rekening moeten houden met de praktische mogelijkheden van hun afdeling. We 
gaan nu eerst in op de situatie in de Zuidgroep. Daarna beschrijven we de ontwikkeling in de 
Parkgroep. (56) 
 
Bij de onderbouwafdeling havo/vwo op de Zuidlocatie, waar de eisen voor doorstroming naar 
de bovenbouw en de exameneisen een belangrijke rol spelen, is het nodig zorgvuldig te 
manoeuvreren. De afdelingsleiders daar geven te kennen dat ze enerzijds weinig invloed 
hebben op het innovatiebeleid dat op MT-niveau wordt bepaald, maar anderzijds in grote 
mate met hun team hun eigen gang kunnen gaan. Uit het onderstaande citaat constateren 
we een grote mate van ontkoppeling tussen beleid op organisatieniveau (MT) en 
afdelingsniveau. Een van de afdelingsleiders havo/vwo geeft haar mening over de actuele 
situatie (ten tijde van het interview): 
Afdelingsleider havo/vwo (B86, november 2010) 
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“Wij hadden de keus om met het laptopproject mee te doen, maar wij willen de methode 
(boeken) niet kwijt. Wij vinden het beschikbare gedigitaliseerde leermateriaal onvoldoende 
van kwaliteit voor onze havo- en vwo-leerlingen. Wij zijn er als afdeling ook nog niet aan toe 
om de stap naar een verdere digitalisering te zetten. Stel dat er een plan is geweest op MT-
niveau om dat beleid door te zetten en leerboekvervangend gedigitaliseerd leermateriaal 
(minstens gedeeltelijk) te gaan gebruiken, dan hebben wij toch nooit het gevoel gehad dat 
we dat zo moeten uitvoeren. Als je de dingen zelf kunt regelen dan heb je ook geen sturing 
van het MT nodig. Wellicht is er een top down beleid, en dat is ook het gevoel bij sommige 
mensen, maar dat is nooit effectief geworden. Op een gegeven moment wilde de bestuurder 
dat alle boeken eruit gingen, maar toen kwam er verzet en dan loopt het zo’n vaart niet. Er is 
gekozen voor een middenweg. Dat beleid is dus wel zo geformuleerd, maar nooit besloten.” 
(57)  
 
Uit bovenstaand fragment, maar ook uit fragment 41, maken we op dat, als het gaat om 
participatie in het ontwikkelingswerk, de afdelingsleiders van de Zuidgroep meer de 
afdelingsmanager zijn geworden dan de ‘meedenkende voorlieden’ die ze bij de start wel zijn 
geweest. Een van de afdelingsleiders van de Zuidlocatie spreekt in een ander verband, naar 
aanleiding van de uitkomsten van een vragenlijst over professionalisering, over het 
stimuleren van docenten om aan de slag te gaan met gedigitaliseerd leermateriaal. Hieruit 
blijkt dat top down interventies de plaats innemen van interactief overleg tussen docenten en 
leidinggevenden. Dat het ook moeilijk is voor de afdelingsleider om deel te nemen aan 
inhoudelijk overleg wordt ook bevestigd door docenten in het citaat daarna.  
Bespreking rapportage vragenlijst Zuidlocatie (B61, april 2009) 
“Zij benoemt het koppelen van een minder ervaren docent op het gebied van de elo aan een 
vaardige docent. Daarnaast benoemd zij het gebrek aan arbeidsethos bij een groep 
docenten.“Zij lopen er de kantjes af doordat er geen sancties zijn. Deze cultuur dient 
doorbroken te worden. Een schoolplan met daaruit afgeleide afdelingsplannen, waarin ICT- 
en elo-professionalisering geïntegreerd worden, zal een positieve bijdrage leveren”.  
Verslag met drie docenten (B78, april 2009) 
“De afdelingsleider heeft een heel vol programma. Alle taken van een conrector onderbouw, 
waaronder basisschoolbezoeken, liggen op zijn/haar bordje”  
Op dit moment zijn we zeven jaar verder dan het enthousiaste en zelfbewuste begin van 
teamteachgroep op de Zuidlocatie die het eerste pilotjaar destijds heeft voorbereid. (58) 
 
Voor de Parkgroep geldt al vanaf de start in 2003 een andere situatie. Daar formeert de 
locatiedirecteur, tevens portefeuillehouder onderwijs in het MT van School B, onder andere 
in overleg met de extern adviseur, zelf het pilotteam van de drie docenten. Hij geeft ze alle 
ruimte om de pilot te organiseren en inhoudelijk vorm te geven en is ook actief bij het regelen 
van de noodzakelijke randvoorwaarden. Als lid van de stuurgroep Leerstofontwikkeling (de 
latere onderwijswerkgroep) zorgt hij samen met de externe adviseur ervoor dat de 
‘dagboekfragmenten’ van deze groep als praktijkverslag in de interne nieuwsbrieven worden 
opgenomen. Een ander aspect van de afstemming tussen Parkgroep en de locatiedirecteur 
vinden we terug in de fragment 35 waar hij de kern van de Parkgroep intact laat om de pilot 
door te trekken naar het tweede jaar. Wanneer de Parkgroep verder gaat als vmbo-team in 
de Zuidlocatie is de locatiedirecteur van de inmiddels gesloten Parklocatie daar als 
locatiedirecteur aangesteld. We moeten aannemen dat ook op de Zuidlocatie de korte lijnen 
tussen de docenten van de Parkgroep en de locatiedirecteur in stand blijven, gezien de 
ontwikkeling van het netbook-project dat we in veronderstelling 2 beschreven hebben. (59) 
 
Interessant is nog te vermelden dat op teamniveau de docenten de deelname van de 
afdelingsleider aan het onderwijsvernieuwingsproces verschillend beleven. Dit blijkt uit een 
interview met drie docenten van de Zuidlocatie, twee van hen werken in twee verschillende 
kernteams van de Zuidgroep, de derde behoort tot de Parkgroep.  
Drie docenten (B78, april 2010) 
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“De docenten geven aan dat er veel verschillen zitten tussen de afdelingsleiders. Zo is de 
afdelingsleider van leerjaar 2 TH en HV een typisch onderwijskundig leider, volgens docent 
B. Ze geeft aan dat haar mening mede gebaseerd is op het feit dat zij en deze 
afdelingsleider dezelfde stijl hebben. ‘Niet alles hoeft op rolletjes te lopen, als het maar 
stimulerend is en dat een afdelingsleider maar met veel dingen bezig is’. 
Doordat docent C in haar praktijklokaal buiten de afdeling werkt, ziet zij de afdelingsleider 
alleen tijdens teamvergaderingen. Ze heeft het gevoel niet altijd bij het team te horen ( te 
veel zwemmen, ontbreken van leiding). Als autonome docent mist ze het persoonlijk contact. 
Docent A vindt het prettig en inspirerend als hij de ruimte van een afdelingsleider krijgt. 
Binnen zijn eigen team [Parkgroep] vindt hij een docent heel stimulerend. Deze docent is een 
soort opinieleider. Dit in tegenstelling tot de afdelingsleider. ‘Die dendert door en gaat 
stations voorbij in plaats van uit te stappen en terug te kijken’. Hij benoemt dat 
afdelingsleiders af en toe afstand moeten nemen om naar het proces te kijken. Kritische 
vragen stellen en niet maar doorgaan. Het plan is vaak doel op zich geworden in plaats van 
constant de relatie met de werkvloer te leggen. Niet op de waan van de dag werken en te 
snel door willen gaan. Docent B noemt in de richting van docent A het grote verschil tussen 
de twee afdelingen. [Bedoeld wordt het verschil tussen de afdelingen van de Zuidgroep en 
de Parkgroep] Er is geen duidelijkheid, geen vastheid.”  
De combinatie van de informatie uit fragment 59 en bovenstaand citaat versterkt het beeld 
dat in de Parkgroep de onderlinge communicatie tussen docenten, afdelingsleiding en 
locatieleiding gemakkelijker verloopt. De setting wisselt, maar de spelers blijven grotendeels 
dezelfden. De vroegere locatiedirecteur wordt in de nieuwe locatie weer de locatieleider. De 
afdelingsleider komt uit de ‘harde kern’ van de oorspronkelijke teamteachgroep. De andere 
docenten van de oorspronkelijke teamteachgroep spelen in de nieuwe constellatie een 
informele, maar invloedrijke rol bij het ontwikkelen van de nieuwe onderwijspraktijk met 
gedigitaliseerd leermateriaal. (60) 
 
Uit een opmerking tijdens een interview met een docent uit de Zuidgroep blijkt dat in 
schooljaar 2009-2010 een structuur tot stand komt waarbij de nieuwe bestuurder in overleg 
treedt met medewerkers bij het ontwikkelen van een nieuw strategisch beleidsplan. 
Docenten (B78, april 2010) 
“Wat betreft de organisatiestructuur in de school geven de docenten aan dat de bestuurder 
aan de top staat. Met hem hebben de docenten indirect contact via de ronde tafel 
conferenties in de voorbereiding van het strategisch beleidsplan. Ook worden zij via de 
digitale nieuwsbrief geïnformeerd over de gang van zaken op bestuursniveau. Docent B vindt 
dit heel positief. Onder de bestuurder vallen de locatiedirecteuren en daaronder de 
afdelingsleiders. Op de locatie waar de drie docenten werken, vormen de locatiedirecteur en 
de afdelingsleiders samen de schoolleiding. De locatiedirecteur staat als het ware tussen de 
afdelingsleiders en geeft hen veel steun.” (61) 
 
 
Veronderstelling 4 
Gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal draagt bij aan gezamenlijk leren door 
docenten. 
De onderzoeksgegevens van School B zijn onderzocht op aanwijzingen die betrekking 
hebben op de volgende indicator: 
Het ‘gevoel’ bij docenten dat het (leren) gebruiken van een elektronische leeromgeving en 
het (leren) toepassen/arrangeren van gedigitaliseerd leermateriaal gemakkelijk(er) leidt 
tot/uitnodigt tot samenwerken en samen leren. 
 
Bij de vraag of het werken met de elo en gedigitaliseerd leermateriaal, sinds intensieve 
stimulering door de schoolleiding, uitnodigt tot samenwerken en/of er een nieuwe impuls 
aangeeft, geven afdelingsleiders van de Zuidgroep en de Parkgroep aan dat dit sterk afhangt 
van de setting waarin docenten samenwerken. In kleine teams leidt ict tot nieuwe 
gezamenlijke vormen van reflecties over theorie en praktijk. In de (locatieoverstijgende) 
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brede vaksecties ontstaan deze processen niet. De heterogeniteit is te groot en gezamenlijke 
ervaringen op de werkvloer zijn grotendeels afwezig. In de schoolbrede vaksecties is het 
gesprek abstract en algemeen van aard. Binnen de teamteachteams gaat het om concrete 
oplossingen voor het onderwijs van morgen. Belangrijk is kennelijk de directe relatie tot de 
praktijk van dat moment en de mogelijkheid om onmiddellijk met elkaar van gedachte te 
kunnen wisselen. In een interview met twee afdelingsleiders van de Zuidlocatie tekenen wij 
het volgende op. 
Afdelingsleiders (B70, oktober 2009) 
“- Binnen de VMBO-afdeling [Parkgroep] staan in een leeratelier twee docenten op één 
groep leerlingen. Deze docenten hebben vele kleine overlegmomenten. Deze gaan over het 
gedigitaliseerde leermateriaal en overige vakinhoudelijke zaken. […]  
- Op beide afdelingen [dus ook bij de Zuidgroep] bekijken sectiegenoten elkaars 
studiewijzers in de elo. Dit gebeurt hoofdzakelijk tussen de bedrijven door. Het gaat om de 
slag van hoe ideeën in het hoofd om te zetten zijn naar inhoud van een studiewijzer in de 
elo. (62) 
 
Toch zijn er ook signalen dat de gedigitaliseerde leermaterialen voor docenten in de 
onderbouw van de Zuidlocatie aanleiding zijn om met elkaar om de tafel te gaan zitten. 
Tegelijk merkt de docent, die onderstaand commentaar heeft geschreven, op dat de 
afstemming tussen de docenten die het materiaal ontwikkelen en de reguliere gebruiker van 
het gedigitaliseerde leermateriaal in de onderwijspraktijk onvoldoende is. Docenten voelen 
zich onvoldoende eigenaar van het materiaal.  
Vragenlijstonderzoek (B60, p.13, maart 2009) 
“Al met al ben ik beslist enthousiast omdat we steeds meer contact met elkaar zoeken over 
materiaal [digitaal materiaal]. Toch blijf ik van mening dat er veel te weinig geluisterd wordt 
naar de mensen van de werkvloer door de mensen van de ICT. Het lijkt wel of het twee 
verschillende werelden zijn waarin een andere taal wordt gesproken en dat baart me wel 
zorgen en levert zeer veel irritatie op, althans bij mij.” (63) 
 
Ook de bestuurder constateert dat de samenwerking tussen de partijen onvoldoende is. Hij 
verwacht dat deze situatie in de toekomst zal verbeteren. In deze fase van het leren werken 
met gedigitaliseerd leermateriaal is er nog onvoldoende goed en bruikbaar materiaal om 
docenten te verleiden het te gaan gebruiken. Ook wijst hij op het fenomeen dat docenten 
persoonlijk betrokken willen worden bij de ontwikkeling ervan en niet zonder meer 
leermateriaal van collega’s willen overnemen (B69, oktober 2009). (64) 
 
Wat we duidelijk terug zien in de onderzoeksgegevens is dat de Parkgroep voortbouwt op 
eerdere ervaringen en opvattingen uit de periode van de Parklocatie. Deze hebben 
betrekking op zowel de vorm van de vernieuwing als de wijze van samenwerken en leren. 
Voor deze groep is het project met netbooks en het gebruik van gedigitaliseerde 
leermaterialen als gedeeltelijke vervanging van de leerboeken (methode) een nieuwe 
uitdaging om intensief samen te werken en samen te ontwikkelen vanuit een gedeelde visie. 
Deze aanpak is hun handelsmerk geworden en leidt er inmiddels ook toe dat ze duidelijk 
kenbaar maken aan het locatiemanagement welke werkcondities en randvoorwaarden 
noodzakelijk zijn. Ze doen dat in een conceptvoorstel voor het netbookproject vmbo 
onderbouw op Zuidlocatie (B67, mei 2009). (65) 
 
In een dergelijke setting vormen de elo, de netbooks en de gedigitaliseerde leermaterialen 
weliswaar een aanleiding, maar het gaat de Parkgroep om de kern van de zaak: het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijke vorm van digitale didactiek om het 
onderwijsleerproces van leerlingen te verbeteren. Dit sluit ook aan bij opmerkingen van de 
afdelingsleiders in fragment 62. 
Docenten (B78, april 2010) 
“Ict als uitdaging zien om iets nieuws te beginnen (Docent A). […] Docent A geeft aan dat hij 
samen met de collega’s van de afdeling bij elkaar komt (didi = digitale didactiek). Dit zijn 
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docenten van de VMBO-onderbouwafdeling waar binnen de [Parkgroep] met netbooks wordt 
gewerkt. De bijeenkomsten zijn heel praktisch en feedback op elkaars werk en ideeën staat 
centraal. Er zit wel verschil tussen de collega’s. […] Docent A geeft aan dat het belangrijk is 
dat een idee of werkwijze door het team wordt gedragen.” (66) 
 
 
Veronderstelling 5 
Bij het stimuleren van leerprocessen bij docenten is een mix van structuurinterventies 
en procesinterventies noodzakelijk om verbreding en duurzaamheid van de 
onderwijsvernieuwing te realiseren. 
Om een uitspraak te kunnen doen over de verhouding tussen structuur- en 
procesinterventies, is de database van School B onderzocht op de aan- of afwezigheid van 
de volgende indicatoren: 
1. Structuurinterventies, gericht op randvoorwaarden, organisatiestructuur, faciliteiten en 
instituties. 
2. Interventies die erop gericht zijn om interactie en systematische reflectie te bevorderen 
door het creëren van een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid. 
3. Het actief waarnemen en faciliteren van formele en informele samenwerkingsverbanden 
van docenten, die zich bezig houden met verbetering van de onderwijspraktijk in de richting 
van het vernieuwingsconcept.  
 
In de inleiding van het onderzoeksverslag ”Peiling van de goede moed” beargumenteert de 
centrale directie waarom het nodig is om het onderwijs ingrijpend te vernieuwen. De 
argumentatie hiervoor wordt ontleend aan de onderwijsliteratuur (B11, p.7, maart 2004). Uit 
de fragmenten 3 en 4 is het overigens wel duidelijk geworden dat de centrale directie, enkele 
locatiedirecteuren en een kleine groep afdelingsleiders en docenten het gevoel hebben 
gehad dat er iets moet veranderen in het onderwijs met het oog op de motivatie bij zowel 
leerlingen als docenten. In hoeverre dit gevoel in de aanloopperiode breed is gedragen door 
de gehele schoolgemeenschap, is onduidelijk. Evenmin is duidelijk in hoeverre het 8-
puntenplan als oplossing hiervoor als meest geschikt werd gezien. Dat er over het 8-
puntenplan grote misverstanden konden ontstaan blijkt eveneens uit fragment 4. 
Uitgangspunt 5, ‘Een 38-urige plaatsgebonden werkweek voor medewerkers’ is bedoelt om 
de taakbelasting te verminderen en ervoor te zorgen dat docenten ‘vrij’ konden zijn als ze 
naar huis gingen. Door docenten is het opgevat als een extra taakverzwaring en aantasting 
van de geïnstitutionaliseerde praktijk. (67) 
 
Uit de inleiding op “Peiling van de goede moed” maken wij op dat de centrale directie van het 
bevoegd gezag van School B groen licht heeft gekregen voor de uitvoering van het 8-
puntenplan dat, zo wordt duidelijk uit het volgende citaat, slechts een aanzet was. Uit de 
resultaten bij veronderstelling 5 zal echter blijken dat er in de periode tot het vertrek van de 
bestuurder in 2009 geen uitgewerkt en samenhangend beleidsplan meer is ontwikkeld, met 
uitzondering van de interne beleidsnotitie “Waarom gedigitaliseerd leermateriaal?” in 
november 2007. 
“Peiling van de goede moed” (B11, p.9, maart 2004) 
 “Het bestuur van [School B] heeft in samenspraak met de directie in het beleidsplan 2002-
2006 een achttal uitgangspunten geformuleerd voor de richting waarin de 
onderwijsvernieuwing moet gaan. De centrale directie en de locatiedirecteuren hebben 
vervolgens van het bestuur de opdracht gekregen de acht uitgangspunten uit te voeren. Ook 
is aangegeven dat het beleid geen kant en klaar plan is, maar dat het in de komende jaren 
concreet gestalte moet krijgen. In de uitwerking kunnen de locaties verschillende keuzes 
maken, zolang de centrale uitgangspunten maar duidelijk herkenbaar blijven.” (68) 
 
Wanneer het 8-puntenplan door het bestuur en het MT in 2002-2003 is geaccepteerd, geeft 
de bestuurder opdracht aan de locatiedirecteuren om met hun team na te denken over pilots 
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die betrekking hebben op minstens één van de acht punten. De directeur formuleert deze 
interventie in een interview als volgt. 
“Reculturing-onderzoek” (B37, p.151, december 2007) 
“We have forced teachers to co-operate in those projects. In that fase I accepted everything, 
whatever they did, if only they would co-operate. Everyone who was willing, within the eight 
principles, got all the space needed and mostly all the money too.” (69) 
 
Wat we hier zien, is een duidelijke manifestatie van krachtig leiderschap, gebaseerd op 
positionele macht. Dit is in overeenstemming met de gegevens uit de innovatiehistorie en 
fragment 3 waarin beschreven wordt hoezeer de persoonlijke ervaringen van de bestuurder 
ten grondslag hebben gelegen aan het besluit om een radicale omslag in het 
onderwijsconcept van School B door te voeren. Over de opvattingen van de 
locatiedirecteuren en hun betrokkenheid bij de vernieuwingskoers van School B hebben we 
zo goed als geen informatie gevonden. Uit de gegevens waarover wij beschikken kunnen we 
niet opmaken dat er op dat moment bewegingen zijn binnen het docentencorps om te 
experimenteren met vernieuwende onderwijsconcepten. Wij moeten aannemen, en alle 
gegevens wijzen daar ook op, dat de bestuurder vanaf het eerste begin de globale richting 
van het vernieuwingsproces heeft bepaald en aan deze richting consequent heeft 
vastgehouden. Wij hebben echter geen gegevens gevonden die wijzen op expliciete 
opvattingen over het leiden van het innovatieproces op School B. Er is slechts één 
uitzondering en dat is de uitwerking van het uitgangspunt dat een 38-urige 
werkplekgebonden arbeidsdag regelt als absolute randvoorwaarde voor het slagen van de 
zes inhoudelijke uitgangspunten. Zoals we bij veronderstelling 1 (fragment 4) hebben laten 
zien, zet de centrale directie zijn volledige positionele macht in om dit uitgangspunt te 
kunnen realiseren. Het andere uitgangspunt ‘Personeel centraal, als motor van de 
verandering’ vatten wij op als een erkenning van de belangrijke rol van het onderwijzend 
personeel. Dit uitgangspunt wordt, voor zover wij hebben kunnen nagaan, niet verder 
uitgewerkt in de vorm van concrete acties met betrekking tot de rol van locatiedirecteuren en 
afdelingsleiders, de organisatie van het vernieuwingsproces, het personeelsbeleid en het 
professionaliseringsbeleid. Wij beschouwen dit uitgangspunt als een aansporing om de 
schouders eronder te zetten en medewerkers persoonlijk verantwoordelijk te maken voor het 
slagen ervan. De verantwoordelijkheid wordt dus laag in de organisatie gelegd, maar het is 
op dat moment onduidelijk of de medewerkers van de verschillende locaties de 
consequenties ervan kunnen overzien. En bovendien of er wel, breed in de organisatie, 
draagvlak voor bestaat (zie ook fragment 67).  
Interne nieuwsbrief (B5, januari 2004) 
“We realiseren ons dat de invoering van het nieuwe beleid alleen succesvol kan verlopen als 
we er zoveel mogelijk met ons allen de schouders onder zetten. Het is een hele uitdaging 
routines op te geven en een nieuwe leer- en werkomgeving te creëren. Dat zal slechts 
lukken als iedereen zichzelf beschouwt als motor van de verandering.” (70) 
 
Uit de gegevens waarover wij wel beschikken komt naar voren dat de schoolleiding in de 
periode 2002-2003 en 2004-2005 de vernieuwing ‘als opdracht’ oplegt aan de medewerkers, 
inclusief het middenmanagement. Ook wordt duidelijk dat de vernieuwing als een rationeel, 
planbaar en beheersbaar proces aangestuurd wordt, waarbij de acht uitgangspunten leidend 
zijn, maar waarbij het ontbreekt aan een uitgewerkt innovatieprocesplan. Wij beschrijven 
hierna een reeks acties en opvattingen van de schoolleiding - centrale directie en/of 
managementteam - die een indruk geven van de aansturing van het innovatieproces voor de 
periode 2002-2003 tot 2004-2005. Een van de eerste concrete aanwijzingen voor de 
rationele wijze waarop het vernieuwingsproces wordt georganiseerd, vinden we in het 
opdelen van het ontwikkelingswerk in twee gespecialiseerde deelgebieden: het ontwikkelen 
van het teamteachingconcept en het ontwikkelen van leermaterialen. De rationale hierachter 
lijkt op de klassieke ‘reseach-development-diffusion strategie (RD & D) waarbij door 
specialisten deelaspecten worden ontwikkeld en proefingevoerd, waarna het verbeterde 
programma wordt verspreid en geïmplementeerd (B4, december 2003). Dit wordt duidelijk uit 
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het volgende citaat dat afkomstig is uit de categorie ‘veelgestelde vragen’ in een interne 
nieuwsbrief. (71) 
 
Een andere indicatie voor het denken vanuit een RD & D-achtige invoeringsstrategie is de 
empirische (curriculum)ontwikkelingsstrategie bestaande uit de fasen ontwikkeling 
(voorbereiding, proefinvoering, maar zonder formatieve evaluatie) en (proef)implementatie. 
We hebben de sterk gecomprimeerde aanpak daarvan in de paragraaf van de 
innovatiehistorie afgebeeld in de vorm van figuur 5.1. Kenmerkend voor het begin van het 
ontwikkelingsproces op School B is het in gang zetten van het proces en veel ruimte geven 
aan de betrokkenen om aan de gang te gaan, maar verder een volledig gebrek aan 
ondersteuning, afstemming tussen de verschillende specialistische groepen en regie. We 
zullen daar in de volgende fragmenten nog veel aanwijzingen voor geven. Docenten in de 
Zuidlocatie zeggen hier het volgende over. 
Peiling van de goede moed (B11, p.55, maart 2004) 
“Op dit moment kan de stemming het beste worden getypeerd met de woorden: we staan 
nog steeds achter het idee van de onderwijsvernieuwing. De werkcondities voor leerlingen 
en docenten waren in de eerste twee kwartielen onvoldoende en teamteaching is 
fundamenteel in dit systeem, maar we hebben nog onvoldoende tijd gehad om als team te 
leren functioneren, onze sterke en zwakke kanten te analyseren en als team een 
gemeenschappelijke aanpak te kiezen. Zoals een docent zegt ’Ik vraag me af wat in dit 
systeem voor mijn vak belangrijk is. Ik mis hulp en ik mis meedenken bij dit proces. Ik besluit 
daarom om nog niet alles tegelijk te veranderen.” (72) 
 
In de paragraaf ‘Onderwijskundige aanpassingen’ in het verslag “Peiling van de goede 
moed” over de Zuidlocatie vinden we een opsomming van concrete ideeën van docenten 
onder andere met betrekking tot innovatiebeleid. Werken vanuit een duidelijke teamstructuur 
waarbij docenten afhankelijk van elkaar zijn, staat centraal in de aanbevelingen van de 
Zuidgroep. Uit de resultaten van veronderstelling 2 weten we dat deze aanbevelingen niet 
zijn overgenomen door de schoolleiding (B11, p.57/58, maart 2004) (73) 
 
De opmerkingen van docenten worden gedeeld door Professor Luc Stevens die de 
supervisor is van “De peiling van de goede moed’. Hij heeft op basis van de 
onderzoeksgegevens en van zijn eigen waarnemingen en gesprekken met leidinggevenden 
en docenten een aantal statements opgeschreven die de basis vormen voor zijn inleiding op 
een studiedag op 17 maart 2004. Op deze dag worden voor alle docenten de resultaten 
gepresenteerd van het onderzoek. 
Quick Scan van de stand van zaken (B13, maart 2004) 
“De acht uitgangspunten zijn van zeer verschillende orde: er is geen richtinggevend concept 
dat de gesprekken en concretiseringen van meet of aan draagt of een Leitmotiv voor 
handelen. Dit leidt tot paradoxen en inconsistenties in praktijk, verslaglegging van die praktijk 
en waardering van die praktijk. Het praktische concept ‘Team Teaching’ kan zijn diensten 
pas bewijzen als het gedragen wordt door een missie, door een zinvolle boodschap, door 
een antwoord op de vraag: waarom ga je naar je werk? […] Waar het om gaat (onderwijs) is 
voor velen niet het onderwerp [tijdens deze studiedag moest aan het eind ook gestemd 
worden over de arbeidsomstandigheden met betrekking tot de onderwijsvernieuwing]. Het 
lijkt verstandig deze stemming af te blazen en een andere strategie te kiezen, een die 
ontwikkeling van onderwijs bindt aan de plaats waar actie is en daarmee anticipeert op de 
grote diversiteit aan tradities en opvattingen. Hiermee kan men behouden wat is bereikt en 
een begin maken met het centraal krijgen van de inhoud van de voorgestane 
ontwikkelingen.” (74) 
 
Uit dezelfde aantekeningen kunnen we ook opmaken dat Stevens de wijze waarop door de 
schoolleiding regie wordt gevoerd over het vernieuwingsproces, ter discussie stelt. Wij wijzen 
in dit verband ook op de grote ruimte die locaties, en daarbinnen enthousiaste docenten, 
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hebben gekregen om aan de slag te gaan zonder dat er sturing of regie op zat. Dit wordt 
geïllustreerd door de fragmenten 68 en 69. 
Quick Scan van de stand van zaken (B10, bijlage, maart 2004) 
“Er gaat in het geval van de lopende innovaties teveel aandacht van de innovatoren en hun 
leidinggevenden uit naar allerlei praktische kwesties. Men heeft het gevoel dat men altijd 
achter de feiten aanloopt. […] De verantwoordelijkheden van degenen die betrokken zijn bij 
de innovaties zijn niet (duidelijk) geformuleerd. Een groot deel van de leraren weet nog niet 
waarover het gaat, namelijk dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun 
ontwikkeling. Dit heeft voor de organisatie als geheel onder meer tot gevolg een overmatig 
grote aandacht voor wie veranderingen niet aandurven of geen vertrouwen in de toekomst 
hebben.” 
Tenslotte citeert hij een leidinggevende die hij gesproken heeft: “Het overleg met de centrale 
directie is altijd weer een verrassing en voor wezenlijke zaken is er te weinig tijd” (75) 
 
In het licht van het bovenstaande is het opmerkelijk dat de schoolleiding in de paragraaf met 
conclusies van het onderzoek niets zegt over de suggesties van docenten, de onderzoekers 
en Stevens, maar wel ‘de moed er in houdt!’.  
“Peiling van de goede moed” (B11, p.77, maart 2004) 
“ Wij denken dat dit model [bedoeld wordt het zogenaamde ‘reizigersmodel’] slechts beperkt 
bruikbaar is voor een complexe innovatie. Wij hebben eerder aangegeven dat ons inziens de 
innovatie waar wij mee bezig zijn, op een andere manier vormgegeven moet worden: “het 
gezamenlijk ontwerpen en vormgeven van het nieuwe onderwijs […] kun je vergelijken met 
een trektocht door een aantrekkelijk, maar nog niet volledig verkend landschap. Het doel 
staat vast, de globale route ook. Je weet wanneer je wilt aankomen, maar niet alle paden en 
wegen staan vast. Op veel momenten tijdens de tocht moet je naar bevind van zaken 
handelen. Soms kun je stukken afsteken, soms is er een omweg nodig. Soms raak je tijdelijk 
het zicht op het einddoel kwijt. Dan is het zaak pas op de plaats te maken en te overleggen 
op welke wijze je weer snel op koers raakt. En al die tijd is het zaak goede moed te houden 
en te weten waarmee je bezig bent. Op een ‘trekkersachtige’ manier zijn we op weg gegaan 
en het bevalt ons prima. We hebben namelijk het gevoel dat we goed vorderen en steeds 
meer medewerkers enthousiast aan de slag gaan om de vernieuwing van ons onderwijs 
succesvol te laten verlopen.” (76) 
 
In de laatste interne nieuwsbrief van het eerste pilotjaar gaan de centrale directie en de 
externe adviseur in op een aantal zorgen bij docenten, die steeds manifester geventileerd 
worden. In de inleiding van de nieuwsbrief worden ze benoemd: niet alle leerlingen zijn in 
staat even goed om te gaan met de keuzeruimte bij het leren. De verbouwing tot leerateliers 
en de aanschaf van computers zijn voorwaarden voor het uitvoeren van de pilots, maar zijn 
nog lang niet op alle locaties gerealiseerd. En ten slotte wordt geconstateerd dat de 
omschakeling voor “menig docent wel erg groot is”. De auteurs van de nieuwsbrief eindigen 
met de analyse dat leerlingen en medewerkers steeds moeilijker te motiveren zijn voor 
leerdoelen en leersituaties die door anderen bedacht zijn. Uit de passage daarna blijkt dat dit 
slaat op de situatie dat collega’s in ontwikkelgroepen leermateriaal ontwikkelen dat 
teamteachers en ‘invliegers’ moeten gebruiken wanneer ze leerprocessen begeleiden in de 
leerateliers. Wij lezen hier een impliciete erkenning uit van het gegeven dat het werken met 
een volledig nieuw onderwijsconcept een leerproces moet zijn voor alle docenten, liefst on-
the-job en dat het uitvoeren van door collega’s ontwikkeld materiaal weliswaar een efficiënte 
werkwijze is, maar niet direct de meest effectieve. Het gebrek aan eigenaarschap dat 
hierdoor ontstaat wordt ook door de bestuurder benoemd in een interview uit 2009 (zie 
fragment 64) (B18, p.3, juni/juli 2004). (77) 
 
Wij constateren een discrepantie tussen de innovatieaanpak die de schoolleiding zegt voor 
te staan en de interventies die daarmee in strijd lijken te zijn. Enkele maanden later in het 
tweede proefinvoeringsjaar - schooljaar 2004-2005 - komen we weer een analyse door de 
schoolleiding tegen naar aanleiding van de constatering dat docenten onvoldoende met 
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elkaar samenwerken. De oplossing hiervoor wordt gezocht in een tweetal 
structuurinterventies: de introductie van de elo, een nieuw element binnen de vernieuwing, 
en de scholing daarop. Het gebruik van een elo als hulpmiddel is impliciet al langer een 
onderdeel van het vernieuwingsconcept geweest, maar pas in dit jaar wordt het de docenten 
nadrukkelijk aanbevolen als hulpmiddel bij de uitwerking van het vernieuwingsconcept en als 
platform voor samenwerking. 
Interne nieuwsbrief (B25, oktober 2004)  
“We hebben ons erop verkeken hoe bewerkelijk het is open eindjes met betrekking tot 
vormgeving van teamteaching, leerstofontwikkeling en ELO aan elkaar te knopen. Dat komt 
omdat je voor het aan elkaar knopen van twee eindjes altijd met een aantal mensen in 
overleg moet. Met andere woorden regie voeren betekent veel met elkaar praten en het met 
elkaar eens worden. Maar zoals iedereen weet, heeft een dag voor ieder van ons maar 24 
uur. […] Teamteaching, leerstofontwikkeling en ELO-gebruik zijn zo met elkaar verbonden, 
dat je ze niet los van elkaar kunt ontwikkelen: we ontwikkelen leerstof ten behoeve van 
teamteaching, we gebruiken ELO bij het ontwikkelen van leerstof en ook binnen 
teamteaching komt het ELO-gebruik terug, maar dan door leerlingen. […] We moeten 
vermijden dat we elkaar in gesprekken te vaak horen zeggen: “Als ik dat eerder had 
geweten, dan…”. Als dat namelijk te vaak gebeurt, lijkt het alsof er geen regie is. Zoals 
gezegd: deze nieuwsbrief is nog geen kant en klaar document, maar wel een middel om 
elkaar na de herfstvakantie te treffen in ELO-trainingen. […] Wat nu in snel tempo moet 
gebeuren, is het organiseren van een scholingstraject. […] We mogen met ons allen niet 
terecht komen in een wereld waarin door onbekendheid een prima product wordt afgewezen, 
dat trouwens ook nog naadloos aansluit bij de vernieuwingswensen. Onderwijsvernieuwing 
is ons doel, de ELO een onmisbaar hulpmiddel.” (78) 
 
De afstemming tussen ontwikkelaars van de teamteaching-praktijk en van het leermateriaal 
blijft ook in dit tweede pilotjaar te knellen, getuige het onderstaande citaat. Ook hier is het 
opmerkelijk dat de verantwoordelijkheid voor een betere samenwerking en afstemming bij de 
docenten zelf wordt gelegd. Uit niets blijkt dat er op MT-niveau opvattingen bestaan dat het 
leidinggevend kader hierin een rol zou moeten of kunnen vervullen. Aanwijzingen over de rol 
van de locatiedirecteuren en teamleiders om de afstemming en onderlinge communicatie te 
(bege)leiden kunnen wij niet vinden. 
Interne nieuwsbrief (B35, p.3, januari 2005) 
Ontwikkelgroepen en docenten uit de teamteachgroepen hebben evenveel 
verantwoordelijkheid voor het onderhouden van contact over leermateriaal. Als een 
ontwikkelgroep materiaal aan teamteachers ter hand stelt, moet schriftelijk en zo nodig 
mondeling worden toegelicht wat van teamteachers wordt verwacht. […] Omgekeerd moeten 
teamteachers die leermateriaal uitproberen hun bevindingen op een geordende manier ter 
hand stellen aan de ontwikkelaars. Samengevat: de communicatie tussen ontwikkelaars en 
teamteachers kan over van alles gaan, als ontwikkelaars en teamteachers maar met elkaar 
afspreken dat ze regelmatig inhoudelijk contact hebben over het materiaal en zich aan de 
afspraken houden! Als dat gebeurt, is er geen kans dat er iemand op een eiland aan het 
werken is. Ontwikkelaars en teamteachers moeten concrete afspraken met elkaar maken 
(wie, wat, wanneer, hoe). Als afspraken niet nagekomen worden door drukte of 
onoplettendheid, is het zaak elkaar daar op aan te spreken. Ontwikkelgroepen en 
teamteachers ontwikkelen samen materiaal! Daarbij zijn de ontwikkelaars verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen en de teamteachers voor het uitproberen. Zonder elkaars hulp en 
zonder intensief contact kan er niet worden ontwikkeld. (79) 
 
Uit de beschrijving bij veronderstelling 2 zien we dat deze situatie voor het team van de 
Zuidgroep en van de Parkgroep verschillend uitwerkt. In de kleinere en overzichtelijke 
Parklocatie kan de Parkgroep, ondersteund door de locatiedirecteur, haar eigen lijn volgen 
zonder veel hinder van de staande organisatie. In de aanzienlijk complexere situatie op de 
Zuidlocatie, waar de kwaliteit van het leermateriaal door de ‘invliegers’, die niet betrokken 
zijn bij de ontwikkeling en waar innovaties voor meerdere leerjaren tegelijk plaatsvinden, van 
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groot belang wordt geacht voor de havo- en vwo-leerlingen lukt dit veel minder. Wij hebben 
ook niet kunnen vaststellen dat in de complexe Zuidlocatie de afdelingsleiding extra 
investeert in teamvorming en gezamenlijke visie ontwikkeling en reflectie. (80) 
 
In het tweede pilotjaar vindt het “Engagement-onderzoek” plaats. Dit onderzoek, mede op 
verzoek van de MR gericht op de proceskant van de invoering - werkbelasting, organisatie 
van het vernieuwingsproces en beleving van docenten bij de vernieuwingspraktijk - laat ook 
zien dat er nog onvoldoende aandacht is voor een schoolbrede regie.  
Engagement-onderzoek (B41, p.36, april 2005) 
“Er wordt weinig gedaan om een visie op nieuwe vormen van leren en onderwijzen die zich 
aan het ontwikkelen is over de gehele scholengemeenschap heen te coördineren en 
monitoren. Er gaat zo vermoedelijk veel expertise en tijd verloren. Je merkt dat tussen het 
pilotjaar en nu ervaring wordt opgedaan; dit toegenomen inzicht wordt onvoldoende gebruikt 
in nieuwe teams.” (81) 
 
Tijdens het onderzoek in de periode oktober 2004 tot januari 2005 worden suggesties 
gevraagd aan docenten in welke richting de ondersteuning van het innovatieproces moet 
veranderen. Hierna een selectie van deze suggesties uit het bronnenmateriaal dat voor dit 
onderzoek is verzameld. Deze selectie komt uit de categorie ‘teamvorming en 
teamfunctioneren’. 
Interne notitie onderzoekers: topics uit interviews en AI-sessies (B38, januari/februari 2005) 
“Het functioneren van het team en de teamvorming (van groep losse individuen tot 
professioneel team) wordt unaniem als een van de belangrijkste voorwaarden gezien voor 
het slagen van de vernieuwing: ‘team als basis’, ‘essentieel’, ‘van levensbelang’ etc. Dit geldt 
in de ogen van de docenten voor: praktische problemen oplossen, vakinhoudelijk aspect 
(leergebieden, verbreding vakgebied) en emotionele collegiale steun. Voor een aantal 
respondenten draagt het functioneren in een goed lopend klein team sterk bij aan de 
arbeidsvreugde, ondanks de toegenomen belasting. Hierna volgt een overzicht van kritische 
opmerkingen en verbetersuggesties. 
- Besteed systematisch aandacht aan teamvorming (deskundigheidsbevordering, coaching, 
intervisie, overlegstructuur, leiderschap in teams, kwaliteitsbewaking); houdt relatie met IPB 
[integraal personeelsbeleid] in de gaten. 
- Houdt teams klein en/of vorm subteams rond leergebieden (korte lijnen, informeel overleg, 
duidelijker verantwoordelijkheden en rolverdeling, minder problemen tussen ‘oude en jonge 
hap’.) 
- Teamsamenstelling is cruciaal: houdt rekening met persoonlijkheid, persoonlijke affiniteiten, 
verdeel mensen niet over veel teams (versnippering van tijd en betrokkenheid). 
- Er is tijd en structuur nodig (dicht op de praktijk van alle dag) voor brainstormen, ideeën 
ontwikkelen, elkaar feedback geven, elkaar professionaliseren, elkaar coachen, afstemmen 
op visie over leren etc.) 
- Er moet veel meer duidelijkheid komen over de mate van autonomie per team; negatieve 
ervaringen van veel teams is dat goed besproken besluiten overruled werden of dat teams 
zich moeten schikken naar een (onduidelijk gemotiveerde) algemene lijn of gedetailleerde 
missiven. 
- Taakverdeling binnen teams is niet altijd duidelijk.” (82) 
 
De onderzoekers van het ‘Engagement-onderzoek’ trekken op basis van de gegevens uit de 
diepte-interviews een aantal conclusies. Deze worden per topic samengevat. Hierna volgen 
drie topics die voor veronderstelling 5 van belang zijn. 
Interne notitie onderzoekers: topics uit interviews en AI-sessies (B38, januari/februari 2005) 
“Topic: Parallelle communicatie 
Een terugkerend thema is de communicatiekloof tussen management (locatieleiding en 
centrale directie) en medewerkers op de werkvloer. Het beeld dat oprijst uit de verslagen is 
dat er van twee kanten, vanuit verschillend perspectief, monologen worden afgestoken, in 
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plaats van het voeren van een dialoog over het operationaliseren (werkbaar maken) van 
beleidsaspecten. 
Topic: Leiderschap en onzekerheid 
Individuele docenten en teams voelen zich niet altijd gesteund door hun direct 
leidinggevenden of locatiemanagement. Men bespeurt aarzelingen en uitstelgedrag wanneer 
ingrijpende beslissingen moeten worden genomen. Docenten constateren daarnaast bij de 
leiding nog een grote behoefte om processen te beheersen (vaak achteraf) in plaats van 
teams het vertrouwen te geven hun eigen oplossingen te kiezen. De leiding wordt soms als 
remmend ervaren in plaats van stimulerend. 
Topic: Tempo en omvang van de implementatie 
Uit de verslagen is grote zorg te lezen over het tempo en de omvang van de invoering van 
de uitgangspunten. Door het ‘totaalkarakter’ van de vernieuwing - alle leerjaren, alle klassen, 
alle medewerkers (door een docent getypeerd als ‘grote stappen, snel thuis’) - vindt er een 
cumulatie plaats van werkzaamheden en fragmentatie van aandacht. In combinatie met 
soms gebrekkige randvoorwaarden leidt dit tot overbelasting van medewerkers en de angst 
dat verworven vernieuwingen weer verloren gaan omdat er te weinig tijd is voor reflectie, 
verbetering en consolidatie.” (83) 
 
Aan het eind van de geplande invoeringsperiode (2005-2006) richt de aandacht van de 
centrale directie zich naar buiten om het innovatieproces te ondersteunen. Er wordt gezocht 
naar partners om de ontwikkeling van leermateriaal te versnellen en te versterken. Dit zal 
leiden tot de oprichting van de OVC en een sterker accent op ict als ondersteunende factor. 
Uit het onderstaande fragment blijkt dat de schoolleiding beducht is voor wijzigingen in het 
onderwijsconcept, wanneer de materiaalontwikkeling niet in eigen hand blijft, maar dat er 
ook een financiële factor in het spel is. 
Interne nieuwsbrief (B43, mei 2005) 
“De afgelopen twee jaar hebben leermateriaalontwikkelaars hard gewerkt. Ze hebben een 
begin gemaakt met het ontwikkelen van eigen materiaal. Dat het hen niet gelukt is voor de 
eerste twee leerjaren voor alle leergebieden werkboek- en/of theorieboekvervangend 
materiaal te ontwikkelen, mag hen niet kwalijk genomen worden. Door ons optimisme en 
doordat er nog niet eerder Nederlandse scholen zo ingrijpend aan hun eigen 
materiaalontwikkeling hebben gedaan, waren onze productieschema’s achteraf gezien te 
ambitieus. Wij zijn op [School B] bezig met de ontwikkeling van een eigen onderwijsconcept. 
We kiezen er nog steeds voor daarbinnen ook ons eigen leermateriaal te ontwikkelen. Wel 
leggen we momenteel intensief contacten met andere scholen om te onderzoeken of we 
ontwikkelingswerkzaamheden niet samen kunnen vormgeven. […] In deze fase van de 
onderwijsvernieuwing kiezen we er echter bij voorkeur niet voor leermateriaal aan te 
schaffen bij uitgevers. […] Onze vrees is dat ons eigen onderwijsconcept op kortere of 
langere termijn verloren gaat door op grote schaal bestaand leermateriaal in te kopen en 
ongewijzigd in te zetten in het onderwijsproces. Daarnaast blijft het een argument dat zelf 
materiaal ontwikkelen op den duur tot een kostenbesparing zal leiden. Samengevat: we 
gaan door met leermateriaalontwikkeling, waarbij we overigens wel lering trekken uit de 
ervaringen van de afgelopen twee jaar.”  
De schoolleiding sluit de inleiding op deze nieuwsbrief af met de beschrijving dat er twee 
dingen geleerd zijn. Op de eerste plaats moet er een ‘stramien’ komen voor de ontwikkeling 
van leermateriaal dat voor alle leergebieden nagenoeg hetzelfde is. Dit moet de 
communicatie voor alle betrokkenen verbeteren. De tweede conclusie is dat er een 
“realistisch productieschema” moet komen. “Daarin wordt afgesproken wat er jaarlijks wordt 
gemaakt en hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld” (B43). Een uitgebreide 
uitwerking en verantwoording van deze invoeringsstrategie hiervan zien we terug in het 
startdocument van de OVC dat gepubliceerd is als ‘vmbo-reeks’ nummer 36 (B46, december 
2005). Wij stellen vast dat, naarmate het moeilijker wordt, steeds vaker top down 
structuurinterventies ingezet worden. (84) 
 
Uit de gegevens waarover we beschikken, krijgen wij de indruk dat de centrale directie in de 
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tussenliggende periode 2005-2006 tot 2006-2007 zich vooral bezig houdt met de oprichting 
en ontwikkeling van de OVC. Intern wordt er vooral geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
expertise door gespecialiseerde docenten, de zogenaamde lma’s. Dit is een 
accentverschuiving in het onderwijsvernieuwingsbeleid die vooral door de OVC wordt 
gestimuleerd en die aansluit bij het belang dat door School B wordt gehecht aan het gebruik 
van de elo bij de onderwijsvernieuwing. (85) 
 
Eind november 2007 verschijnt een beleidsnotitie van de locatiedirecteur die belast is met de 
onderwijsportefeuille en twee stafmedewerkers die deskundig zijn op het gebied van elo en 
gedigitaliseerd onderwijs. Uit deze notitie blijkt dat de top down beleidsvoering met 
betrekking tot het aansturen van de vernieuwing niet wezenlijk is veranderd sinds de start in 
2003-2004. Dit ondanks de vele adviezen van docenten en externe onderzoekers in de 
periode 2003-2004 en 2004-2005 om een meer op interactie en gezamenlijke leerprocessen 
gebaseerde innovatiestrategie te kiezen. Het is kennelijk de onderwijsvisie van de 
schoolleiding die telt, ondersteund door een aanpak die gericht is op beheersing van het 
innovatieproces langs hiërarchische lijnen. 
Interne beleidsnotitie “Waarom gedigitaliseerd leermateriaal?” (B47, november 2007) 
“Directie en afdelingsleiders hebben het beste zicht op wat onderwijskundig nodig is op 
school en binnen afdelingen. Beseffend hoe zwaar belast zij op dit moment al zijn, stellen we 
voor om voor de planvorming ondersteuning in te schakelen in de vorm van 
locatieambassadeurs. Een locatieambassadeur stelt in samenwerking met een afvaardiging 
van de Onderwijswerkgroep een ELO-beleidsplan voor de eigen locatie op. Het opgestelde 
plan geeft globaal aan wat de locatie de komende vier jaar wil realiseren en vult door middel 
van concreet geformuleerde en meetbare doelen de plannen voor het komende schooljaar 
in. Bij de planvorming bevraagt de ambassadeur de locatiedirectie en de afdelingsleiders 
over hun ambitie aangaande een professionelere inrichting van het onderwijs, de 
noodzakelijke scholing van docenten op de afdelingen in het gebruik van de ELO, maar ook 
met betrekking tot moderne onderwijsinzichten van de vakgebieden en de daarin 
geïntegreerde gedigitaliseerde leermaterialen. […] De locatiedirectie en de afdelingsleiders 
keuren het plan goed en blijven verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van het plan. 
[…] Het is de verantwoordelijkheid van de Onderwijswerkgroep om zicht te houden op de 
ELO-beleidsplannen van de verschillende locaties en daarbij afstemming en sturend beleid 
te realiseren.” (86) 
 
Ook ruim een jaar later vinden we hetzelfde patroon, nu in het kader van MT-beleidsoverleg 
over de ontwikkeling van een professionaliseringsplan. Binnen het overleg van de OVC-
scholen is namelijk afgesproken dat iedere school een beleidsplan professionalisering dient 
te ontwikkelen.  
MT-verslag (B66, april 2009) 
“De prioriteiten volgens de docenten onderbouw: professionalisering, visie en ICT-
infrastructuur. Tot op heden heeft de nadruk gelegen op ‘verleiden tot’. Reeds opgedane 
ervaringen bevestigen dat van bovenop opleggen niet werkt. Door respons op de vragenlijst 
als uitgangspunt te nemen, sluiten we aan bij de wensen en behoeften van de docenten 
(onderbouw) in plaats van top-down te werk te gaan. 
Het moet docenten duidelijk worden dat er geen onderwijs meer zal zijn zonder gebruik van 
de elo. Dit moet eenduidig zijn zonder ruis en twijfel op de lijn.  
De bevindingen vanuit de vragenlijst, dat er te weinig structureel georganiseerd wordt i.h.k.v. 
professionalisering, wordt bevestigd.” (87)  
 
Tijdens de interviews met de bestuurder en afdelingsleiders en de focusgroep met docenten 
is leiding geven aan de vernieuwing een van de onderwerpen geweest. Het interview met de 
bestuurder vindt plaats vlak voordat hij de overstap maakt naar een functie in een andere 
organisatie. In antwoord op de vraag naar de aard van het leiderschap reflecteert hij op de 
leiderschapstijl van de schoolleiding en formuleert al terugkijkend een persoonlijk inzicht. 
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Bestuurder (B69, oktober 2009)  
“De bestuurder constateert (met wijsheid achteraf) dat de schoolleiding tot op heden te veel 
de regie heeft willen houden en dat er te veel top down georganiseerd is met betrekking tot 
het gebruik van de elo en gedigitaliseerd leermateriaal. Zowel de bestuurder als de docenten 
ervaren dit (niet alle leden van de schoolleiding ervaren de benadering overigens als top-
down). De bestuurder geeft aan dat hiermee weerstand is gecreëerd, omdat er niet op tijd 
ruimte is gegeven aan bottom up initiatieven (dan waren we waarschijnlijk verder geweest). 
Dit blijft iets wat je nooit zeker zult weten. De bestuurder benoemt dat het belangrijk is te 
onderkennen in welke golfbeweging je als school zit. Dit is heel lastig. De fasen van 
onderwijsvernieuwing vragen om verschillende leiderschapsstijlen. Het is belangrijk dit in te 
zien en hierop in te spelen.” (88) 
 
Iets verder in hetzelfde interview komt de bestuurder min of meer terug op dit inzicht als hij 
de verantwoordelijkheid vooral ook bij de docenten zelf legt. Ook dit is een terugkerend 
thema in School B. Maar meteen daarna kiest hij toch weer voor een bottom-up benadering. 
Naar aanleiding van de citaten in dit en het vorige fragment gaan we ervan uit dat we hier 
een vorm van cognitieve dissonantie zien tussen de opvatting dat er aandacht moet zijn voor 
zelfsturing en ondersteuning van groepsprocessen en de behoefte aan top down sturing 
(structuurinterventies) en controle over activiteiten tot op het niveau van de werkvloer. 
Bestuurder (B69, oktober 2009)  
“De bestuurder geeft aan dat de factoren zoals deze genoemd zijn onder individuele 
docentfactoren volgens hem van grotere invloed zijn op het nog onvoldoende gebruiken van 
gedigitaliseerd leermateriaal dan de wijze van leiderschap. De winst is niet geïncasseerd 
door de docenten. De bestuurder beschrijft hoe je een dergelijk proces als schoolleiding zou 
moeten aanpakken. Hij zou kiezen voor een bottom up benadering waarbij binnen 
afdelingen/teams afspraken gemaakt worden. Het werken in teams is noodzakelijk.” (89) 
 
Over het waarnemen van acties en projecten van docenten die in de lijn liggen van het 
vernieuwingsbeleid en het stimuleren en koesteren van deze initiatieven ofwel de derde 
indicator van deze vijfde veronderstelling doet de bestuurder relevante uitspraken. Na het 
opsommen van een aantal van deze initiatieven op diverse locaties waar hij weet van heeft, 
zegt hij daarover het volgende. 
Bestuurder (B69, oktober 2009)  
“De bestuurder vindt deze vraag vrij lastig, omdat hij ver van de werkvloer staat. Deze 
voorbeelden werden gedragen door de docenten. Zij zijn er trots op, waardoor 
eigenaarsgevoel ontstaat. Dan overwin je ook teleurstellingen. Zo zou het bij het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal ook moeten gaan. De bestuurder geeft aan dat het MT 
onvoldoende oog heeft voor initiatieven op de locaties. De locatiedirecteur en 
afdelingsleiders zouden dit gezamenlijk meer moeten doen. Ze worden te veel bezig 
gehouden met de gang van zaken van alledag (rol van manager). Dit ondanks de training 
over onderwijskundig leiderschap.” (90) 
 
 
Gebruik en beeldvorming 
Wat betreft het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal door docenten en hun beeldvorming 
hierover maken we onderscheid tussen de Parkgroep en Zuidgroep. 
 
 
Parkgroep 
De Parkgroep maakt al in het eerste pilotjaar via hun weekverslagen duidelijk dat het gebruik 
van ict (computers, elo en gedigitaliseerd leermateriaal) een ondersteuning is voor het 
leerproces van leerlingen. Ook geeft zij aan dat ict bijdraagt aan planning en onderlinge 
communicatie over leerlingen en de ontwikkelingen in de pilot, zowel binnen de 
teamteachgroep als met collega’s binnen de vmbo-afdeling. Deze ontwikkeling krijgt een 
grote versnelling vanaf schooljaar 2008-2009. De Parkgroep verhuist dan naar een nieuwe 
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en beter geoutilleerde vleugel van de Zuidlocatie. In deze fase ontwikkelt de Parkgroep op 
eigen initiatief een plan voor een pilot om leerboekvervangend gedigitaliseerd leermateriaal 
te gaan gebruiken. Aanvankelijk nog met behulp van computers op het leeratelier, maar al 
snel dienen ze een verzoek in om de pilot uit te voeren met netbooks voor leerlingen en 
docenten. De pilot wordt gehonoreerd en blijkt succesvol te zijn. Wij constateren dat de 
Parkgroep vanuit haar historie als lerend team grotendeels op eigen kracht de doelen 
realiseert die de schoolleiding zich heeft gesteld in de ict-beleidsnota uit 2007 “Waarom 
gedigitaliseerd leermateriaal?”. 
 
In november 2010 hebben wij een enquête uitgezet onder alle docenten van leerjaar 1 en 2 
van de Zuidlocatie. Voor de Parkgroep hebben we een bevestiging gevonden van de pilot 
met gedigitaliseerd leermateriaal. Alle vijf docenten geven aan dat dat iedere dag deel 
uitmaakt van het onderwijs, het meest voor instructiedoeleinden, zelfstandig werken, oefenen 
en herhalen. Ze gebruiken daarbij alle mogelijke bronnen, maar het meeste materiaal in de 
eigen elo of van meer algemenere websites. Ze geven aan dat ze het materiaal altijd of 
regelmatig zelf op maat maken en soms ook zelf ontwikkelen. Qua beeldvorming zijn ze 
unaniem van mening dat gedigitaliseerd leermateriaal de mogelijkheden voor hen verruimt 
om onderwijs te verzorgen en dat je er als school niet omheen kunt. Vier van de vijf zijn het 
eens met het schoolbeleid ten aanzien van digitalisering, maar ook vier van de vijf vinden de 
technische voorzieningen nog onvoldoende. Het team is verdeeld over de gebruikswaarde 
van de gedigitaliseerde materialen waarmee het moet werken. 
 
 
Zuidgroep 
De ontwikkeling van de Zuidgroep is anders gelopen. Uit de periode voor de oprichting van 
de OVC beschikken we nauwelijks over informatie die betrekking heeft op het gebruik van 
ict. De ict-beleidsnota uit 2007 “Waarom gedigitaliseerd leermateriaal?” geldt voor alle 
afdelingen en locaties op School B, dus ook voor de Zuidgroep. Met betrekking tot de elo 
geldt de harde afspraak dat elk vak of leergebied een studiewijzer in de elo plaatst. De 
afdelingsleider van de Zuidgroep geeft aan dat de uitvoering van dit beleid een zware klus is 
(zie fragment 45). In december 2007 heeft de Zuidgroep nadrukkelijk besloten om te blijven 
werken met de methodes (boeken en werkboeken). Ze gaan hiermee in tegen het 
digitaliseringsbeleid van School B. De docenten van de Zuidgroep gebruiken de computer 
vooral om variatie aan te brengen. Zij vinden het beschikbare gedigitaliseerde leermateriaal 
dat via de OVC wordt aangeboden, ongeschikt voor hun leerlingen. Zij hebben ook geen tijd 
om zelf aanvullend materiaal te ontwikkelen. De methode blijft voor deze groep het 
belangrijkste leermiddel. Het zorgen voor een doorlopende leerlijn van de onderbouw naar 
de bovenbouw en het belang daarvan met het oog op het bereiken van goede 
eindexamenresultaten zijn doorslaggevend. De Zuidgroep heeft wel ingevoerd dat leerlingen 
eenmaal per maand een ict-project doen, bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie (leren) 
gebruiken om een werkstuk te presenteren (B86). De bestuurder constateert in een interview 
uit oktober 2009 dat docenten onvoldoende gebruik maken van gedigitaliseerd leermateriaal 
en beoordeelt deze ontwikkeling met de volgende woorden: “De winst is niet geïncasseerd 
door de docenten” (zie fragment 89). 
 
De respons op de enquête in de Zuidgroep is verrassend genoeg eerder in 
overeenstemming met de gegevens uit de Parkgroep dan met de gegevens uit notities en 
interviews in de database. De verklaring die we hiervoor hebben is de beperkte respons. 
Slechts acht van de circa 20 docenten waaruit de Zuidgroep bestaat, hebben de vragenlijst 
ingevuld. Daarnaast kunnen we erop wijzen dat de docenten die de enquête hebben 
ingevuld naast havo en vwo allemaal lesgeven aan vmbo-t leerlingen. In deze groep 
gebruiken niet alle docenten gedigitaliseerd leermateriaal iedere dag, maar als ze het doen is 
het patroon vergelijkbaar met dat van de Parkgroep. Het enige echte verschil is dat ze wat 
vaker dan in de Parkgroep zelf leermateriaal ontwikkelen. Ook met betrekking tot de 
beeldvorming zien we ongeveer hetzelfde patroon als bij de Parkgroep. Opvallend is hier dat 
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een iets groter percentage docenten het eens is met de constatering dat de 
(ict)voorzieningen geschikt zijn en ook dat het gedigitaliseerd leermateriaal geschikt is. Deze 
gegevens zijn in strijd met opmerkingen in interviews van zowel docenten, afdelingsleiders 
en de bestuurder.  
 
 
5.4 Conclusies 
Wanneer we de resultaten van de eerste veronderstelling overzien, valt op hoe groot de 
invloed is geweest van de centrale directie - in latere jaren de bestuurder - op de 
onderwijsvernieuwing in School B. Vanuit een gevoel van grote persoonlijke betrokkenheid 
bij het welzijn van docenten en leerlingen, geïnspireerd door revolutionaire nieuwe 
onderwijsconcepten die rond 2002 in het voortgezet onderwijs ontstaan en bijgevallen door 
enkele locatiedirecteuren en docenten, die eveneens van mening zijn dat er iets moest 
veranderen in de geldende onderwijspraktijk, heeft de centrale directie een ambitieus 
vernieuwingsconcept geïntroduceerd voor de gehele school. Het getuigt volgens ons van 
visie om vanaf de startfase het logistieke belang van ict voor onderwijsvernieuwing te 
erkennen en na de eerste experimentele jaren de rol van ict sterk te verbreden. Dit is 
aanvankelijk gebeurd door in te zetten op leerboekvervangend gedigitaliseerd leermateriaal, 
later versoepeld tot werkboekvervangend gedigitaliseerd leermateriaal. Het is duidelijk dat 
School B steeds op zoek is naar kansen en mogelijkheden in de onderwijskundige en 
politieke context om interne ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren. Tegelijkertijd 
worden druk of bedreigingen van buiten, zoals een kritische houding met betrekking tot het 
Nieuwe Leren, geweerd. Opvallend is het volledig ontbreken van een expliciete 
innovatiestrategie. Het is duidelijk dat de schoolleiding zich vanaf het begin realiseert dat 
slagen of falen van het vernieuwingsproces in belangrijke mate in handen ligt van het 
onderwijzend personeel. In de aanvankelijke plannen wordt benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor het vernieuwingsproces laag in de schoolorganisatie dient te 
liggen en dat het ontwikkelen van eigenaarschap belangrijk is voor het slagen van het 
vernieuwingsproces. Wij constateren dat, op een enkele uitzondering na, de schoolleiding 
geen ideeën en praktijken heeft ontwikkeld om het vernieuwingsproces vanuit deze 
uitgangspunten te ondersteunen en te begeleiden. Het leiding geven aan het proces van 
permanente schoolontwikkeling hebben we breed in de school niet aangetroffen. Ondanks 
interne signalen, evaluaties en uitkomsten van extern onderzoek naar de voortgang van het 
vernieuwingsproces constateren zowel schoolleiding als docenten aan het einde van de 
onderzoeksperiode dat de aanpak van het vernieuwingsproces bij voortduring te weinig 
rekening heeft gehouden met het innovatievermogen van de organisatie in zijn geheel. 
Terugkijkend op dit proces erkent de bestuurder dat er te veel top down is georganiseerd om 
de doelen te bereiken. 
 
Conclusie veronderstelling 1 
Op basis van de resultaten in paragraaf 5.3 stellen we vast dat het accent bij School B ligt op 
indicatoren 1 (externe oriëntatie) en 3 (benutten van kansen). Voor de indicatoren 2 
(strategische beleid met betrekking tot schoolontwikkeling) en 4 (rekening houden met 
draagvlak en draagkracht) vinden we geen ondersteuning. We constateren een disbalans in 
het contextmanagement op School B tussen de externe en de interne oriëntatie. Het 
strategisch leiderschap wordt niet gekenmerkt door contextmanagement.  
 
Uit de resultaten bij veronderstelling 2 en de innovatiehistorie blijkt dat de introductie van het 
8-puntenplan door de centrale directie in maart 2003 een grote verandering inhoudt van het 
traditionele klassikale vakgerichte onderwijs. Het is de bedoeling dat direct in september 
daaropvolgend wordt gestart met pilots in de brugklassen en dat de voorbereidingen voor de 
ontwikkeling van het teamteachconcept, de bijbehorende herstructurering van de 
infrastructuur en het werken met leermateriaal gebaseerd op leergebieden onmiddellijk van 
start gaan. Voor de opstart worden docenten aangetrokken die het nieuwe onderwijsconcept 
omhelzen en die direct aan de slag gaan. Op de Zuidlocatie en de Parklocatie ontstaan in 
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het eerste pilotjaar twee groepen docenten, de docenten die de voortrekkers zijn in de pilot 
(teamteachgroep) en de collega’s die in de leerateliers en in specifieke vaklokalen de vakken 
geven die niet door de teamteachers gegeven worden (gastdocenten of invliegers). Onze 
conclusie is dat voor beide groepen per locatie geldt dat binnen een paar maanden alle 
vertrouwde routines, gewoonten en werksettings veranderen. Voor docenten betekent dit dat 
pedagogische, didactische, leerstofinhoudelijke en praktische aspecten van het primaire 
proces volledig open liggen en opnieuw doordacht, geconstrueerd en uitgeprobeerd moeten 
worden terwijl het onderwijs door moet gaan. Wij constateren dat in het eerste pilotjaar 
enorm veel energie, creativiteit en betrokkenheid losgemaakt wordt. Uit de bronnen komt 
naar voren dat docenten niet anders kunnen dan samenwerken. Ze hebben elkaar 
voortdurend nodig voor afspraken, bijstellingen in de praktijk en gezamenlijke reflecties en 
evaluaties. Uit de gegevens leiden we ook af dat er al snel grote verschillen ontstaan in het 
ontwikkelingsproces tussen beide locaties. 
 
In beide locaties blijken gezamenlijke leerprocessen, gekenmerkt door taak- en 
doelinterdependentie, in aanzienlijke mate bij te dragen aan het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal en de ontwikkeling van een positieve beeldvorming daarover. Bij de Parkgroep 
heeft dit geleid tot een breed verankerde lerende cultuur. Deze heeft er toe bijgedragen dat 
het leerboekvervangend gebruik van gedigitaliseerde leermaterialen geïntegreerd is in de 
teamteachpraktijk in het leeratelier en dat het leerproces nog steeds voortgang vindt. In de 
Zuidgroep geldt deze situatie alleen voor informele of ad hoc samenwerkingsverbanden van 
buddies tot vakspecifieke projectgroepen. Er heeft geen brede verankering plaatsgevonden 
in de Zuidgroep, maar er is een compromis bereikt over het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal in voorbeeldprojecten en als variatie in werkvormen. Dit besluit wijkt in 
negatieve zin af van het strategische doel van de organisatie om gedigitaliseerd 
leermateriaal minstens werkboekvervangend in te zetten als geïntegreerd onderdeel van de 
teamteachpraktijk.  
 
Conclusie veronderstelling 2 
Op basis van de resultaten in paragraaf 5.3 stellen we vast dat in de startperiode 
systematische reflectie, taak- en doelinterdependentie het gezamenlijk leren in de 
pilotgroepen kenmerken. Deze leerprocessen hebben een grote positieve invloed op de 
ontwikkeling van de onderwijsinhoudelijke aspecten van het 8-punten plan in de 
onderwijspraktijk. Vanaf dat moment treedt er een aanzienlijk verschil op tussen de 
Parkgroep en de Zuidgroep in het patroon van gezamenlijk leren dat ook doorwerkt in het 
gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal door docenten en hun opvattingen daarover.  
- Bij de Parkgroep constateren we dat gezamenlijke leerprocessen, die in positieve zin 
gekenmerkt worden door alle drie de indicatoren, er toe leiden dat intensief en hoogwaardig 
gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal breed verankerd is geraakt in de afdeling.  
- Bij de Zuidgroep constateren we dat gezamenlijke systematische reflectie en 
doelinterdependentie incidenteel en in beperkte mate optreedt in informele groepen en dat 
taakinterdependentie, breed in de afdeling, slechts betrekking heeft op voorwaarden voor 
gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal. Dit patroon van indicatoren vormt een verklaring 
voor de grote verschillen in kwaliteit van het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal.  
De positieve relatie tussen hoogwaardig gezamenlijk leren en hoogwaardig gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal bij de Parkroep en de positieve relatie tussen laagwaardig 
gezamenlijk leren en laagwaardig gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal bij de Zuidgroep 
vormt een sterke aanwijzing dat er een sterke samenhang bestaat tussen processen van 
gezamenlijk leren en breed verankerd gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal 
 
Bij School B vinden we verschillen tussen de Parkgroep en de Zuidgroep met betrekking tot 
veronderstelling 3. Bij de Parkgroep zien we intensieve en wederkerige interacties tussen de 
locatiedirecteur, de afdelingsleiding en de docenten die er toe leiden dat tussen alle actoren 
gemeenschappelijke betekenisgeving ontstaat met betrekking tot het doel van de 
vernieuwing, de realisering ervan in vernieuwende onderwijspraktijken en de werkwijze in het 
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team. Dit leidt ertoe dat de Parkgroep het vertrouwen krijgt van de schoolleiding om haar 
eigen ontwikkeling te sturen. Bovendien draagt dit bij aan het doorgaande proces van 
integratie van gedigitaliseerd leermateriaal in de onderwijspraktijk. Bij de Zuidgroep zien we 
dat de startsituatie vergelijkbaar is met die van de Parkgroep, maar dat al snel, onder invloed 
van organisatorische beperkingen, de locatieleiding en afdelingsleiding op een grotere 
afstand komt te staan van de docenten en dat de relatie het kenmerk krijgt van een eenzijdig 
gerichte sturing op regelingen en afspraken. Deze ontwikkeling heeft er sterk aan 
bijgedragen dat in de Zuidlocatie het strategisch doel met betrekking tot het 
werkboekvervangend gebruik van gedigitaliseerde leermateriaal is losgelaten en dat er grote 
verschillen tussen docenten zijn ontstaan in de mate en de aard van het gebruik van 
gedigitaliseerde leermateriaal en de opvattingen over de zinvolheid en noodzaak ervan.  
 
Conclusie veronderstelling 3 
In paragraaf 5.3 beschrijven we dat er al snel na de startperiode grote verschillen ontstaan 
tussen de kleine Parkgroep en de grote Zuidgroep in de leiderschapspraktijken van 
locatieleiding en teamleiders ten opzichte van de docenten en in de organisatie van overleg- 
en besluitvorming.  
- Bij de Parkgroep constateren we dat de drie indicatoren positief gewaardeerd worden en 
een sterke verklaring vormen voor de doorgaande ontwikkeling van deze groep als lerend 
team en community of practice.  
- Bij de Zuidgroep zien we de versnippering van docenten over meerdere teams in 
combinatie met de ontwikkeling dat het leiderschap op grotere afstand komt te staan van de 
docenten (indicator 3). Regelen en bewaken van de voortgang komt hoe langer hoe meer in 
de plaats van leiderschapspraktijken die door de indicatoren 1 en 2 worden verwoord. Deze 
ontwikkeling verklaart het afnemende lerende vermogen van de afdeling als geheel. 
De conclusies van veronderstellingen 2 en 3 met betrekking tot de verschillen tussen de 
Parkgroep en Zuidgroep versterken elkaar.  
 
Op basis van de resultaten van School B moeten we constateren dat het begrip ‘binding’ in 
veronderstelling vier niet scherp gedefinieerd is, waardoor veronderstelling 4 niet zonder 
meer ondersteund kan worden. Wat we constateren, zowel bij de Parkgroep als de 
Zuidgroep, is een wederkerig verband tussen het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal 
en gezamenlijke leerprocessen. In de meeste gevallen zien we dat de setting, bijvoorbeeld 
de teamteachpraktijk op de leerateliers, uitnodigt tot overleg, uitwisseling van ervaringen, en 
afhankelijk van de groepscultuur en leiding, tot taak- en of doelinterdependentie. Er ontstaat 
dus een cyclisch proces waarbij individuele ervaringen groepsprocessen opgang brengen die 
weer invloed uitoefenen op zowel het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal als het 
denken erover van leden van de groep. In de meeste gevallen constateren we dat de setting, 
of een interventie die aanzet tot taakinterdependentie, de aanleiding is om zich in 
groepsverband bezig te houden met het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en met of 
van elkaar te leren. In situaties waar iedere docent op basis van het taakbeleid verplicht is de 
integratie van gedigitaliseerd leermateriaal in het onderwijs te realiseren, waar adequate 
professionalisering ontbreekt en de operationele leiding weinig tijd en of aandacht heeft voor 
het stimuleren van gezamenlijk leren, zien we wel dat docenten uit zichzelf contact leggen 
met elkaar en, meestal in informele kleinere of grotere samenwerkingsverbanden, elkaar 
helpen en ondersteunen. Met elkaar samenwerken om de eigen taken te kunnen realiseren 
hebben wij als taakinterdependentie gedefinieerd. Wij kunnen ons voorstellen dat docenten 
de positieve connotaties die samenhangen met deze vorm van spontane 
taakinterdependentie kunnen opvatten als binding. In dat geval is het constateren van 
‘spontane taakinterdependentie’ (ofwel ‘binding’) een negatieve indicator, namelijk voor het 
ontbreken van adequate leercondities in relatie tot ict in de onderwijspraktijk. 
 
Conclusie veronderstelling 4 
In de Zuidgroep hebben we enkele aanwijzingen gevonden dat individuele docenten die 
problemen ondervinden met de ict-component van het gebruik van elo en gedigitaliseerd 
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leermateriaal én die in hun team en/of uit professionaliseringsactiviteiten weinig 
ondersteuning ervaren op dit punt, elkaar opzoeken en ondersteunen. Dit is volgens ons een 
vorm van spontane taakinterdependentie die is ontstaan door het ontbreken van gunstige 
leercondities. Zo geïnterpreteerd wordt deze veronderstelling ondersteund voor de Zuidgroep 
en vormt ze een negatieve indicatie voor het stimuleren van gunstige leercondities. Voor de 
Parkgroep wordt deze veronderstelling niet ondersteund, aangezien daar het doorgaande 
proces van gezamenlijk leren voor ‘binding’ zorgt.  
 
Op basis van de resultaten constateren we dat het stimuleren van leerprocessen van 
docenten bijdraagt aan de integratie van gedigitaliseerd leermateriaal in de onderwijspraktijk. 
De inzet op het stimuleren van gezamenlijke leerprocessen, die een directe binding hebben 
met de ontwikkeling van een gezamenlijke onderwijspraktijk, blijkt echter productiever te zijn 
dan de verplichte deelname aan een professionaliseringstraject wanneer dat de belangrijkste 
stimuleringsvorm is. Dit wordt geïllustreerd door de verschillen tussen de Park- en 
Zuidgroep. De inbreng van expertkennis, ofwel via een professionaliseringstraject of wel via 
inhuren van experts in de Parkgroep, zorgt voor een extra kwaliteitsimpuls binnen deze 
groep. Wij concluderen hieruit dat een lerende groep niet alleen beter in staat is om een 
vernieuwingsconcept te realiseren in de onderwijspraktijk, maar ook beter in staat is om de 
persoonlijke professionalisering via vraagsturing te optimaliseren. Bij de Parkgroep 
constateren we dat de lerende cultuur, die is ontstaan in een kleine voorhoede, zich verbreed 
heeft naar de gehele afdeling en duurzaam is geworden. Bij de Zuidgroep gaat de 
aanvankelijke poging tot verbreding teniet, er ontwikkeld zich geen lerende cultuur op 
locatieniveau en, afgezien van eilanden van vernieuwing, voldoet de locatie niet aan de 
strategische doelen met betrekking tot het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal. Met 
betrekking tot School B concluderen we dat in de overgangsfase van pilots naar een bredere 
invoering (in een team of afdeling) op alle organisatieniveaus door leidinggevenden aandacht 
voor procesondersteuning/cultuurontwikkeling van doorslaggevende aard is voor het 
bereiken van brede verankering en duurzaamheid. De conclusies bij veronderstelling 1, 2, 3 
en 4 zijn hiermee in overeenstemming. Bij beide locaties constateren we dat structuur- én 
procesinterventies worden ingezet. Op basis van de verschillen tussen beide locaties stellen 
we vast dat structuurinterventies op diverse momenten in het innovatietraject noodzakelijk 
zijn, maar niet voldoende om institutionalisering van de vernieuwing te bewerkstelligen. 
Procesinterventies gericht op het bevorderen van een lerende cultuur zijn uiteindelijk 
doorslaggevend, maar moeten ondersteund worden met geschikte structuurinterventies. 
Lerende teams zijn beter in staat om in overleg met leidinggevenden de geschiktheid en de 
aard van de noodzakelijke structuurinterventies te bepalen en het moment waarop ze ingezet 
moeten worden. 
 
Conclusie veronderstelling 5 
In School B hebben de Parkgroep en de Zuidgroep een verschillende ontwikkeling 
doorgemaakt.  
- Onze conclusie luidt dat de locatieleiding van de Parkgroep er voortdurend voor gezorgd 
heeft dat de drie indicatoren voor deze veronderstelling positief beoordeeld kunnen worden. 
Deze aanpak heeft er toe bijgedragen dat in de Parkgroep deze aanpak geïnstitutionaliseerd 
is geraakt waardoor het een zelfsturende en zelfvernieuwende kracht is geworden. Dit heeft 
gezorgd voor de brede en diepe verankering van de vernieuwing en tegelijk daarmee voor de 
ontwikkeling van een lerende cultuur binnen de Parkgroep.  
- Voor de Zuidgroep stellen we vast dat positieve aanwijzingen voor de indicatoren 2 en 3 
stelselmatig ontbreken, dat structuurinterventies de overhand hebben en elkaar soms ook 
tegenwerken. Dit heeft er toe geleid dat binnen de Zuidgroep een brede verankering van een 
lerende cultuur niet tot stand is gekomen en de mate en kwaliteit van de vernieuwing achter 
is gebleven bij de strategische doelen van School B. 
 
Wanneer we ook rekening houden met de conclusies bij de veronderstellingen 2 en 3 leiden 
de conclusies bij veronderstelling 5 tot de eindconclusie dat voor School B geldt dat een mix 
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van structuur- en procesinterventies bepaalt op welke wijze het stimuleren van gezamenlijke 
leerprocessen wordt bevordert. Wij stellen vast dat de procesinterventies in deze mix 
bepalend zijn voor de kwaliteit en duurzaamheid van de institutionalisering van de nieuwe 
onderwijspraktijken. De disbalans in het contextmanagement, met name het ontbreken van 
een gedeelde visie op het leiden van innovatieprocessen, heeft in belangrijke mate 
bijgedragen aan de zeer verschillende ontwikkelingen van de Parkgroep en de Zuidgroep.  
 
 
5.5 Discussie 
De casus van School B is bijzonder om een aantal redenen. Bij deze grote en complexe 
school hebben we de voortgang van het vernieuwingsproces over een zeer lange periode 
(ongeveer negen jaar) kunnen volgen. In deze periode zien we nauwelijks veranderingen in 
de samenstelling van het topmanagement en wat betreft het middenmanagement is er alleen 
een andere locatiedirecteur op de Zuidlocatie gekomen. Dit is gebeurd in het schooljaar 
voorafgaand aan de sluiting van de Parklocatie. De afdelingsleiding van deze locatie is 
uitgebreid met een afdelingsleider van de Parklocatie. Daarnaast is de vernieuwingskoers 
niet aan wezenlijke veranderingen onderhevig. De aanpak van het innovatieproces wordt dus 
in beperkte mate beïnvloed door mutaties in de schoolleiding en/of in het strategisch concept 
van de school. In de resultaten en conclusies constateren we echter een groot verschil in 
ontwikkeling tussen de Parkgroep en de Zuidgroep. In deze paragraaf bediscussiëren we de 
mogelijke consequenties van dit opmerkelijke verschil voor de plausibiliteit van het 
conceptuele model dat we in paragraaf 3.8 hebben ontwikkeld. 
 
 
Relatie leiderschap en context 
Uit de conclusies wordt duidelijk dat de bestuurder bij de start van de vernieuwing positief 
heeft gereageerd op een kleine groep docenten, teamleiders en enkele locatiedirecteuren 
om te kiezen voor een ambitieuze onderwijsvernieuwing en deze gedurende de gehele 
onderzoeksperiode persoonlijk te bewaken. Het strategisch innovatiebeleid van School B 
wordt neergelegd in een 8-puntenplan. De basisfilosofie daarachter - opvattingen over wat 
leerlingen moeten leren, hoe ze het beste kunnen leren en wat dit betekent voor het 
pedagogisch-didactisch handelen van docenten - ontbreekt. De gedachte dat het gebruik van 
ict in de breedste zin noodzakelijk is om de onderwijsvernieuwing te realiseren, kan 
beschouwd worden als impliciet negende punt. Opmerkelijk is dat dit plan, gepresenteerd als 
startnotitie in 2003, in de gehele onderzochte periode niet verder is uitgewerkt. De enige 
aanvulling is een notitie voor het MT over de invoering van gedigitaliseerd leermateriaal. Er is 
dus geen expliciet document geweest op basis waarvan de vernieuwingsacties worden 
gecoördineerd in deze complexe scholengemeenschap. Een ander opvallend kenmerk is het 
volledig ontbreken van een expliciete innovatiestrategie. Er is in het algemeen geen 
aandacht voor procesinterventies die gericht zijn op het bevorderen van teamontwikkeling, 
Indien het noodzakelijk wordt geacht, wordt het vernieuwingsbeleid, ten koste van 
weerstanden, top down doorgezet. 
 
In figuur 5.3 visualiseren wij dat externe oriëntatie en het gebruiken van mogelijkheden in de 
landelijke en lokale schoolcontext duidelijk deelaspecten van contextmanagement zijn. 
Trends in het Nederlandse onderwijsvernieuwingslandschap rond en na de 
millenniumwisseling zijn bepalend geweest voor de invulling van het innovatiebeleid. Wij 
beschouwen het opstarten van de OVC, het aantrekken van subsidies voor diverse projecten 
en het ouderaccount in de elo als het steeds opnieuw opvoeren van de druk op docenten om 
het 8-puntenplan in combinatie met het digitaliseringsbeleid te implementeren. Verder 
hebben we geconstateerd dat de innovatiecapaciteit van School B door de bestuurder 
overschat wordt en dat signalen uit de innovatiepraktijk genegeerd worden. Desondanks 
wordt vasthouden aan het oorspronkelijke vernieuwingsconcept. Dit leidt tot de eindconclusie 
dat bij School B sprake is van een disbalans in het contextmanagement. Dit wordt uitgedrukt 
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in figuur 5.3. 
 

 

 
 

Figuur 5.3 Contextmanagement op School B, een disbalans tussen het 
onderwijsvernieuwingsconcept en het draagvlak in de school en de draagkracht van de 
organisatie.  
 
 
Relatie leiderschap en leren 
In de periode 2001-2003 ontstaat het gevoel bij de bestuurder, enkele locatiedirecteuren en 
docenten dat er ’iets moet gebeuren’. Het onderwijs zoals gegeven, past niet meer bij de 
leerlingen. Docenten hebben toenemende moeite leerlingen te stimuleren en motiveren. Dit 
brengt de bestuurder ertoe om het 8-puntenplan te ontwikkelen en als verplicht 
koersdocument vast te stellen voor iedere locatie. Het 8-puntenplan impliceert een 
ingrijpende verandering van de onderwijs-, werk- en overlegstructuur dat op korte termijn zijn 
beslag moet krijgen. Dit forceert bij docenten, individueel en gezamenlijk, een proces van 
bezinning en heroriëntatie op de gebruikelijke manier van onderwijs geven. In paragraaf 3.8 
hebben wij een dergelijke aanpak om een radicale vernieuwing op gang te brengen een 
creatieve destructie genoemd van de gevestigde instituties. Deze startsituatie geldt in School 
B voor alle locaties en afdelingen, dus ook voor de Zuidgroep en de Parkgroep. Aangezien 
de combinatie van de acht punten en het impliciete negende ‘ict-punt’ aangrijpt op zowel het 
denken over het onderwijs en het pedagogisch-didactisch handelen van individuele docenten 
als de werk- en overlegstructuur voor de gehele scholengemeenschap geven wij deze aan 
met de feedbackpijlen met index 1 en 2 in de figuren 5.4 en 5.5. Zowel op de relatief kleine 
Parklocatie als op de grote Zuidlocatie staan de locatiedirecteuren achter het 8-puntenplan. 
Ze benaderen in het voorjaar van 2003 docenten die enthousiast zijn over dit beleid - ‘early 
adopters’ hebben we hen genoemd - om pilots op te zetten. Deze leiderschapspraktijk op 
strategisch niveau visualiseren wij met een driehoek op organisatieniveau in figuur 5.4. 
Vanaf dit punt zullen er tussen de Park- en de Zuidgroep diverse verschillen gaan optreden. 
We bespreken eerst de Parkgroep (figuur 5.4) en daarna de Zuidgroep (figuur 5.5). 
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Leiderschap en leren bij de Parkgroep 
Op de Parklocatie is het 8-puntenplan het startpunt voor drie docenten, de zogenaamde 
‘piloten’ van de Parkgroep, die in zeer korte tijd alle kenmerken vertonen van een echte 
community of practice. In paragraaf 5.4 hebben wij deze conclusie getrokken op basis van 
het feit dat in het functioneren van de drie ‘piloten’ steeds sprake is van leren on the job 
waarbij praktijkproblemen gezamenlijk worden opgelost op basis van visiediscussies. In de 
resultaten treffen we veel fragmenten aan waarin dit proces beschreven wordt en waaruit 
duidelijk wordt dat in deze groep individuele leerprocessen geïntegreerd zijn in het 
groepsproces. De docenten blijken zich ook bewust te zijn van deze situatie en formuleren er 
ook expliciete gedachten over in hun weekverslagen voor collega’s (fragmenten 29-34). 
Kenmerkend is dat de drie piloten van de Parkgroep samen ideeën ontwikkelen voor de 
inrichting van het teamteachproces, die ze vervolgens direct toepassen in de praktijk en ook 
direct nabespreken en vervolgens met wijzigingsvoorstellen komen. Uitwisseling van 
ervaringen, ideevorming en visieontwikkeling vormen een continue en complex gebeuren 
van geplande en ongeplande acties. Crossan et al. (1999) spreken in een dergelijk geval van 
feed forward, waarbij individuele ervaringen, intuïties en reflecties uitgewisseld worden en 
leiden tot een gemeenschappelijke praktijk en gezamenlijke betekenisgeving van die praktijk 
met betrekking tot de optimalisering van het leren van leerlingen. Aangezien deze processen 
een cyclisch karakter hebben waarbij individuele leerprocessen bijdragen aan collectieve 
leerprocessen en vice versa spreken wij met Homan (2001) in Van Veldhuizen (2010) van 
het op gang komen van een cyclus van leerconversies (index 3 in figuur 5.4). Deze cyclus 
wordt nog versterkt door een gezamenlijke actie van de drie docenten, waaronder de 
afdelingsleider, in nauw overleg met de locatiedirecteur om lokalen te verbouwen tot 
leeratelier op basis van ervaringen uit het eerste pilotjaar. Dit geven we eveneens weer als 
een feed forward versterkende interventie (index 4 in figuur 5.4).  
 
Wij kunnen in de onderzoeksgegevens niet nagaan welke combinatie van persoonlijke 
kenmerken en welke historie die de drie piloten met elkaar delen, geleid hebben tot deze 
bijzondere ‘productieve chemie in het groepsproces’. Wat wij wel afleiden uit de resultaten is 
dat deze drie docenten blijk geven van inzet, collegialiteit, open communicatie, 
gemeenschappelijk taalgebruik, vertrouwen in elkaar, wederzijdse steun, tevredenheid en 
plezier in de resultaten die ze behalen. Dit zijn ook kenmerken die Coonen (2005) verbindt 
met de kwaliteit van de werkrelatie en die volgens hem sterk gerelateerd is aan een 
succesvolle implementatie. Een andere karakteristiek van de drie piloten die wij herkennen in 
de gegevens, is die van een gezamenlijke bevlogenheid (Bakker et al., 2006). Kenmerken 
van bevlogenheid, zoals vitaliteit, toewijding en opgaan in het werk, hangen samen met een 
positieve werkhouding en hogere persoonlijke en groepsprestaties (Schaufeli & Bakker, 
2004b). Het lijkt ons van groot belang dat observaties van dit soort processen op 
microniveau onderdeel uitmaken van studies naar organisatieleren.  
 
Vanaf schooljaar 2007-2008, wanneer het accent in School B komt te liggen op het gebruik 
van de elo en gedigitaliseerd leermateriaal, zien we een andere vorm van een feed forward 
versterkende actie optreden (index 5 in figuur 5.4). Op basis van haar regelmatige 
gezamenlijke reflecties op het doel dat ze nastreeft, de evaluatie van de praktijk en de 
persoonlijke kennis en vaardigheden die ze van belang vindt, bepaalt de Parkgroep zelf 
welke professionalisering nodig is. Enerzijds regelt ze zelf de ondersteuning van experts uit 
de school, anderzijds maakt ze selectief gebruik van het scholingsaanbod van School B. Ook 
deze interventie is het resultaat van overleg en afstemming tussen docenten, afdelingsleiding 
en locatieleiding. 
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Figuur 5.4 Interventies gericht op de invoering van het 8-puntenplan en het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal op de Parklocatie van School B. 
 
In de paragraaf met conclusies hebben we gewezen op de bijzondere relatie tussen de 
piloten, de locatiedirecteur en de afdelingsleider. De locatiedirecteur heeft er bewust voor 
gekozen deze drie docenten te vragen de pilot op te starten. Een van hen is overigens ook 
afdelingsleider van het vmbo-bkt onderbouwteam en blijft dat gedurende de gehele 
onderzoeksperiode. De communicatielijnen op de kleine Parklocatie zijn kort en er wordt 
regelmatig tussen de piloten, de afdelingsleiding en de locatiedirecteur gediscussieerd over 
de inhoud en de voortgang van het vernieuwingsproces. De locatiedirecteur, die overigens 
als directeur onderwijs in het MT ook een van de architecten is van het 8-puntenplan, ziet dat 
de ontwikkeling van de onderwijsvernieuwing van de locatie convergeert met het strategisch 
beleid van School B en schenkt de drie docenten ook zijn vertrouwen. Zijn steun is niet 
alleen organisatorisch en materieel van aard. Wij vermoeden dat de locatiedirecteur ziet dat 
de Parkgroep in zijn geheel de goede kant uit koerst en daarom ook veel ruimte geeft aan de 
afdeling om haar eigen beleid te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Dit leidt ertoe dat 
aanvankelijk de initiatieven in veel gevallen van de pilotgroep komen en later van de afdeling 
in zijn geheel. De docenten op hun beurt kunnen erop vertrouwen dat hun initiatieven, indien 
mogelijk, door de locatieleiding worden gehonoreerd. Deze samenwerking wordt nog 
versterkt, omdat de drie piloten ook goed in staat blijken te zijn de communicatie met hun 
collega’s in de afdeling open te houden en hen bij de ontwikkeling van de nieuwe 
onderwijspraktijk te betrekken. Dit zien we nog nadrukkelijker plaatsvinden in de latere jaren 
als de locatiedirecteur van de Parklocatie na sluiting de directeur wordt van de Zuidlocatie en 
hij in deze grote locatie op grotere afstand komt te staan van de werkvloer. De rol van de 
locatiedirecteur die wij hiervoor hebben geschetst lijkt sterk op de alternatieve rol voor 
strategisch leiders die Alex Wright (2005) schetst: “An alternative role for senior managers 
would be as stewards of the business idea (Normann, 2001) and facilitators of the strategic 
conversation (Van der Heijden, 1996)”. Wright (2005) breekt een lans voor het idee dat 
strategisch leiders de grote strategische lijnen uitzetten en een innovatieve cultuur opgang 
brengen en bewaken. Ze moeten daarbij veel ruimte laten voor operationeel leiders om op 
pragmatische wijze en sturend op gezamenlijke betekenisgeving (een elkaar beïnvloedend 
proces van sensemaking en sensegiving), de vernieuwing vorm te geven.  
 
Wat we hiervoor globaal beschrijven zijn leiderschapspraktijken met een hoog interactief 
gehalte. De eerste betreft de locatiedirecteur in relatie met de drie piloten. De tweede is die 
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van de locatiedirecteur in relatie met medewerkers in de afdeling. De derde 
leiderschapspraktijk betreft de afdelingsleider samen met informele leiders binnen de 
Parkgroep. Deze leiderschapspraktijken spelen zich af op verschillende niveaus, maar 
worden allemaal gekenmerkt door dezelfde setting, namelijk het vernieuwingsproces in het 
vmbo-onderwijs en de open sfeer en wederzijdse inhoudelijke gerichte communicatie 
conform het hierboven beschreven principe van sensemaking en sensegiving. In de context 
van deze leiderschapspraktijken wordt gewerkt met een mede door de docenten bewaakte 
afstemming van structuur- en procesinterventies, die naar ons idee sterk hebben bijgedragen 
aan het doorgaande proces van gezamenlijk leren. Dit continue proces heeft ertoe geleid dat 
in de periode 2008-2010 de Parkgroep de vernieuwing van onderwijspraktijk verrijkt met een 
netbookpilot voor leerjaar 1 en 2 met behulp van volledig leerboekvervangend gedigitaliseerd 
leermateriaal. De communicatie tussen leidinggevenden en docenten en de communicatie 
binnen het locatiemanagement en met informele leiders zijn volgens ons duidelijke 
voorbeelden van gespreid leiderschap, zoals we dat in paragraaf 3.8 hebben gedefinieerd. 
De symbolen in figuur 5.4 voor leiderschapspraktijken tussen individueel en groepsniveau, 
respectievelijk groepsniveau en organisatieniveau, moeten dan ook op deze manier 
geïnterpreteerd worden. 
 
Binnen de beperkte context van de vmbo-afdeling zien we dat kenmerkende onderdelen van 
het 8-puntenplan in de praktijk zijn gebracht en zich doorlopend verder hebben ontwikkeld. 
Wij vinden dat hier sprake is van institutionalisering van de vernieuwing op twee niveaus. 
Ten eerste is er institutionalisering op het vlak van de onderwijspraktijk met een grote 
bijdrage van ict. Ten tweede betreft het een kleine groep docenten die voortdurend in 
ontwikkeling is als een community of practice (Groen, 2011). In figuur 5.4 wordt de 
institutionalisering geïllustreerd en symboliseert de pijl met index 6 de verankering van de 
professionele ontwikkeling die de oorspronkelijke drie docenten - piloten uit 2003 - hebben 
doorgemaakt in de gehele afdeling ofwel de Parkgroep.  
 
Ter afsluiting willen we nog wijzen op het patroon van kenmerken dat we in figuur 5.4 
hebben gevisualiseerd. Het resultaat is een leerproces van een groep docenten dat stabiel 
en duurzaam is over meerdere jaren. Aan het begin staat een ingreep van de schoolleiding 
die de bestaande werksituatie verandert en docenten verleidt ofwel dwingt na te denken over 
de nieuwe onderwijsrichting die de directie aangeeft. Interventies zijn overwegend gericht op 
feed forward. Er is weinig spanning tussen processen die initiatieven tot veranderen en 
experimenteren (feed forward) bevorderen en processen die deze veranderingen 
tegenwerken (bijvoorbeeld door tegenstrijdige ontwikkelingen op gang te brengen of 
organisatorische belemmeringen op te werpen). Integendeel, alle feedbackprocessen in de 
Parkgroep zijn erop gericht om deze steeds te consolideren, wanneer de feed forward winst 
heeft opgeleverd. Dit gebeurt door de organisatie van de afdeling aan te passen, projecten 
en pilots goed te keuren en te continueren en morele steun te verlenen. Wij denken dat 
vooral een bijzonder soort feedbackproces aan het begin van de feed forward ontwikkeling 
van zeer groot belang is geweest. Deze betreft het accepteren, legitimeren en faciliteren van 
de eerste cyclus van leerconversies (index 3). De leiderschapspraktijken die hierop gericht 
zijn geweest, de typische mix van structuur- en procesinterventies, hebben het leerproces als 
professionele werkcultuur gestabiliseerd. Wellicht hebben er ook enkele bijkomende 
voordelen een rol gespeeld, namelijk de geringe omvang van de Parkgroep en de continuïteit 
in de samenstelling van zowel docenten als leidinggevenden. Bijzonder is dat de drie early 
adoptors zelf in staat zijn geweest om al tijdens de eerste cyclus van leerconversies een 
‘double loop learning proces’ op gang te brengen: terwijl ze hun professionele vaardigheden 
ontwikkelen en nieuwe onderwijspraktijken ontwerpen, werken ze er ook aan om als 
‘community’ te leren functioneren.  
 
 
Leiderschap en leren bij de Zuidgroep 
Op de Zuidlocatie gaat een grote groep aan het werk, bestaande uit docenten die het 
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teamteachproces opstarten voor respectievelijk leerjaar 1 en 3. Deze docenten vormen twee 
projectgroepen binnen de grotere onderbouwafdeling van de Zuidlocatie. De locatiedirecteur 
investeert nog voor de start van het eerste pilotjaar in een volledige verbouwing van twee 
etages om leerateliers te realiseren. Deze structuurinterventie geven we eveneens weer als 
een feedbackproces (met index 3 en 4 in figuur 5.5), omdat het een van bovenaf gestuurde 
concretisering is van onderdelen van het 8-puntenplan dat docenten dwingt tot aanpassing 
van hun didactische praktijk en tot samenwerken en samen ontwikkelen. De veranderingen 
in de reguliere onderwijssetting en het gevoel in de teamteachgroep en bij de locatiedirecteur 
dat het onderwijs wezenlijk vernieuwd dient te worden in de richting van het 8-puntenplan, 
zorgt er direct voor dat er een hechte groep ontstaat die met veel elan en grote inzet in 2003-
2004 en 2004-2005 werkt aan de nieuwe onderwijspraktijk. Uit de resultaten blijkt duidelijk 
dat de docenten zelf vinden dat er sprake is van zowel taak - als doelinterdependentie 
(Runhaar et al. 2007). Feitelijk vindt er een permanente wederzijdse beïnvloeding plaats van 
individueel en collectief leren binnen de teamteachgroep. Dit cyclische proces van elkaar 
aanvullende leerconversies geven we weer met feed forward en feedbackpijlen met de index 
5. In feite zien we hier een zeer vergelijkbaar proces als we beschreven hebben in de 
startfase van de Parkgroep. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 5.5 Interventies gericht op de invoering van het 8-puntenplan en het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal op de Zuidlocatie van School B. 
 
De ingreep in de bestaande onderwijspraktijk en de daarmee samenhangende 
structuurinterventies zorgen dus vrij snel voor een krachtig feed forward leerproces binnen 
de teamteachgroep. Uit de fragmenten 41-46 wordt echter duidelijk dat dit proces niet 
doorzet en zich ook niet verbreedt naar de gehele onderbouwafdeling. Hier is het feedback 
proces met de indexen 6 en 7 debet aan. Op locatieniveau wordt namelijk, tegen de zin van 
de bestuurder in, besloten om de staande overlegstructuur en de vakkenstructuur 
(vakkenrooster) te handhaven. Dit betekent dat docenten verdeeld blijven over verschillende 
teams. Er zijn weinig mogelijkheden om met elkaar te overleggen en te reflecteren over de 
nieuwe praktijk, laat staan dat er gelegenheid is om een gezamenlijke visie te ontwikkelen 
(index 6). Het gebrek aan mogelijkheden om samen te werken en van en met elkaar te leren 
heeft ook zijn invloed op de individuele leerprocessen. Er ontstaat versnippering. De cyclus 
van leerconversies (index 5) die opgaat voor de teamteachgroep gaat weer grotendeels 
verloren in de brede afdeling van de Zuidgroep.  
 
Wellicht draagt ook de formulering van de vernieuwingskoers bij aan het feit dat er in de 
Zuidgroep geen gezamenlijke betekenisgeving is ontstaan. Van docenten wordt gevraagd 

Individueel 

niveau

Groeps-

niveau

Organisatie-

niveau

Grenservaringen, 

heroriënteren op, 

uitproberen van, 

reflecteren op de rol 

van docent en 

didactisch handelen

Feed forward processen

F
e
e
d

b
a
c

k
 p

ro
c
e
s

s
e
n

3

4

5

1

2

5

Uitwisselen, samen-

werken, samen reflec-

teren en ontwikkelen 

in leerateliers, taak- en 

afnemende

doelinterdependentie

8

6

7 Beperkte realisatie 

onderwijskundige 

aspecten van het 8-

puntenplan en 

gebruik gedigitali-

seerd leermateriaal

Lp

Lp

Lp



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B 5 School B 

101 

het eens te worden over middelen (settings en herordening van leerstof), terwijl de vraag 
naar het waarom van deze vernieuwing, namelijk optimalisering van het leerproces, impliciet 
blijft. Hierop is vanaf het begin gewezen door externe onderzoekers en deskundigen, maar 
deze suggestie is niet opgepakt. Het is dus ook mogelijk dat meningsvorming over het 
waarom van het 8-puntenplan in deze grote groep docenten niet plaats heeft kunnen vinden. 
Het was namelijk geen onderwerp van gesprek (index 7). Dit bemoeilijkt uiteraard het 
ontstaan van doelinterdependentie. Het is een feit dat binnen het totale onderbouwteam lang 
niet alle docenten positief op de onderwijsvernieuwing reageren. Wij hebben geconcludeerd 
dat met het verstrijken van de jaren er grote verschillen zijn gaan ontstaan in de Zuidgroep 
tussen groepen docenten die het nieuwe onderwijsconcept blijven steunen en verdedigen en 
docenten die afwachtend blijven of zich verzetten tegen de ontwikkelingen. Het is noch de 
groep early adopters zelf, noch de locatieleiding gelukt docenten gezamenlijk vanuit een min 
of meer gelijke visie de onderwijsvernieuwing praktisch vorm geven. Uit de resultaten krijgen 
we ook de indruk dat top down interventies toenemen. Leiderschapspraktijken op de 
Zuidlocatie krijgen steeds meer het karakter van regelen en managen, waarbij het stimuleren 
van gemeenschappelijke betekenisgeving op de achtergrond raakt.  
 
Uit figuur 5.5 kunnen we dus afleiden dat een aantal interventies (weergegeven met de pijlen 
1, 2, 3 en 4) in de teamteachgroep in 2003-2004 snel tot feed forward heeft geleid, maar dat 
het handhaven van de bestaande structuur in de breedte van de onderbouwafdeling samen 
met het ontbreken van een inhoudelijke fundament onder het 8-puntenplan (feedbackproces 
6 en 7) al in het tweede pilotjaar 2004-2005 voor een inherente spanning hebben gezorgd 
die verklaart waarom breed in de onderbouw doelinterdependentie niet tot stand komt. Wij 
hebben uit verschillende bronnen informatie dat docenten grote behoefte hebben gehad aan 
leren in teamverband op basis van praktijkervaringen, maar dit komt volgens hen te weinig 
tot stand. Ook is er de klacht dat deskundigheidsbevordering achter loopt op de 
ontwikkelingen. 
 
Wij veronderstellen dat er in de latere jaren toch leerprocessen hebben plaatsgevonden in de 
Zuidgroep, omdat we aan het einde van de onderzoeksperiode constateren dat de elo wordt 
gebruikt volgens de afspraken die daarover zijn gemaakt en dat er nog steeds in leerateliers 
wordt gewerkt. Wij zien dat het leren individueel van aard is of heeft plaats gevonden in 
kleine informele (ad hoc) groepen. Het inzetten van schoolbrede, intensieve en voornamelijk 
aanbodgerichte scholingsbijeenkomsten gericht op kennis en vaardigheden met betrekking 
tot digitalisering zullen hieraan hebben bijgedragen. Dit geven wij weer met de op het 
individuele niveau gerichte pijl met index 8. Op de Zuidlocatie is destijds besloten om het 
reeds geminimaliseerde digitaliseringsvoorstel van het MT - werkboekvervangend 
gedigitaliseerde leermateriaal in plaats van methodevervangend materiaal - niet te volgen en 
een eigen, nog beperktere koers te varen (zie fragment 57). In paragraaf 5.4 hebben we 
geconcludeerd dat in de Zuidgroep steeds meer de persoonlijke verantwoordelijkheid van 
docenten en hun persoonlijke opvattingen bepalend zijn voor het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal. Onze opvatting is dat de eigen interpretatie van het strategisch beleid met 
betrekking tot digitalisering op afdelingsniveau in combinatie met de verschillen tussen 
docenten in gebruik en beeldvorming van gedigitaliseerd leermateriaal geïnterpreteerd 
moeten worden als een zeer onvolledige vorm van institutionalisering op afdelingsniveau. Dit 
drukken wij uit in figuur 5.5 door geen feed forward aan te geven tussen het groepsniveau en 
het organisatieniveau.  
 
De casus van School B kunnen we vergelijken met een quasi-experimenteel design als we 
ons beperken tot de twee groepen die we gevolgd hebben. Het gaat immers om één school, 
in één stad, met één strategisch beleid voor alle locaties en met beperkte mutaties in het 
leidinggevend kader over een lange periode. De Parkgroep en de Zuidgroep starten vanuit 
een vergelijkbare situatie en met vergelijkbare motivatie en inzet, zowel bij docenten als bij 
beide locatiedirecteuren. Beide groepen krijgen aanvankelijk ook maximale ondersteuning 
als het om voorzieningen gaat. Toch ontwikkelen ze zich verschillend en ze presteren aan 
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het eind van de onderzoeksperiode ook zeer verschillend. Op basis van twee centrale 
begrippen in het conceptueel model (paragraaf 3.8), namelijk organisatieleren en gespreid 
leiderschap, zijn we in staat te begrijpen hoe deze verschillen in ontwikkeling verklaard 
kunnen worden. Daarvoor moeten we terug naar het ‘Organizational Learning Framework’ 
van Crossan et al. (1999) en de altijd aanwezige spanning tussen feed forward en feedback 
die er de essentie van is. Zoals we in paragraaf 3.8 hebben beschreven, staat feedback voor 
het gebruiken van wat eerder is geleerd en is geïnstitutionaliseerd in de organisatie 
(“exploitation”). Feed forward daarentegen gaat over het verankeren van de uitkomsten van 
nieuwe gezamenlijke leerprocessen in de organisatie (“exploratie”). De wijze waarop met 
deze spanning wordt omgegaan in de organisatie, bepaalt of er sprake is van duurzame 
vernieuwing breed in de organisatie of dat vernieuwing beperkt blijft tot geïsoleerde eilanden 
van vernieuwing. In onze opvatting heeft de uitoefening van leiderschap - van strategisch tot 
informeel, dus op alle niveaus in de organisatie - een grote invloed op de manier waarop met 
de spanning tussen feed forward en feedback processen wordt omgegaan.  
 
In de Parkgroep zien we dat een evenwichtige mix van structuur- en procesinterventies in 
combinatie met gespreid leiderschap leidt tot het domineren van de ‘feed forward flow of 
learning’ die uiteindelijk resulteert in het digitaliseringsproject van de vmbo-
onderbouwafdeling. Binnen de beperkte context van de Parkgroep noemen wij dit de 
institutionalisering van het strategische vernieuwingsbeleid van School B. Bovendien heeft 
de Parkgroep bereikt dat niet een statisch onderwijsmodel is ingevoerd, maar dat de afdeling 
zich heeft ontwikkeld tot een zichzelf sturende en op ontwikkeling gerichte groep docenten. 
Steeds als er een ontwikkeling van de onderwijspraktijk heeft plaatsgevonden, zien we 
interventies van de locatieleiding, gesteund door de centrale leiding van School B, die het 
bereikte resultaat helpen stabiliseren. Interventies met een stabiliserende werking vallen in 
het ‘Organizational Learning Framework’ onder de feedback processen. Belangrijke 
feedback vinden wij bijvoorbeeld het vertrouwen dat de groep krijgt om door te gaan met hun 
ideeën, het honoreren van initiatieven en het ‘on speaking terms’ blijven van locatieleiding en 
docenten, hoe weinig tijd er ook voor is. Dit brengt ons tot het inzicht dat procesinterventies 
zoals wij die bij veronderstelling 3 hebben verwoord (belangstelling tonen, open staan voor 
initiatieven en participeren) een bijzondere vorm van feedback vertegenwoordigen, namelijk 
‘just-in-time-feedback’. Deze zorgt ervoor dat feed forward processen voort kunnen gaan. 
Karakteristiek voor ‘just-in-time-feedback’ is dat deze alleen gegeven kan worden door een 
leidinggevende met kennis van de gang van zaken binnen de onderwijspraktijk en gevoel 
voor de situatie van dat moment. Leiderschapspraktijken met dit soort kenmerken associëren 
wij met situationeel en transformationeel leiderschap. 
 
In de Zuidlocatie zien we het tegenovergestelde proces. Het overeind houden van werk- en 
overlegstructuren, die voor de introductie van het vernieuwingsbeleid langzaam zijn gegroeid 
en als zinvol zijn ervaren (feedback), leggen nu een beperking op aan het feed forward 
proces. Bovendien wijzen de resultaten uit dat er steeds meer druk wordt uitgeoefend door 
het MT om de gestelde digitaliseringsopdracht te realiseren (fragmenten 87-89). Dit heeft in 
de hand gewerkt dat het leiding geven aan de Zuidgroep steeds meer het karakter heeft 
gekregen van management, namelijk het organiseren en regelen van het werk (fragment 90). 
De combinatie van beide ontwikkelingen hebben er volgens ons voor gezorgd dat de 
aandacht voor gezamenlijke betekenisgeving die stoelt op gezamenlijke reflectie aan de 
hand van gemeenschappelijke praktijkervaringen, sterk is verminderd. Dit zou een verklaring 
kunnen zijn voor de verschillen in het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal binnen de 
Zuidgroep en daardoor van de beperkte institutionalisering.  
 
In het conceptueel model dat we in paragraaf 3.8 hebben voorgesteld, speelt de spreiding 
van leiderschap een belangrijke rol. Dit geldt zowel op mesoniveau (de relatie tussen 
strategisch, tactisch en operationeel leiderschap) als op microniveau (de wijze waarop het 
leidinggeven zich op een bepaald moment in een bepaalde setting manifesteert in 
leiderschapspraktijken). In de figuren 5.4 en 5.5 hebben we ons geconcentreerd op de 
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invloed van leiderschapspraktijken op de ‘flows of learning’. Hierna besteden we aandacht 
aan organisatie en samenhang binnen het leidinggevend kader in School B. We richten ons 
daarbij op de relatie tussen centrale directie ofwel bestuurder, het MT en de situaties op de 
Park- en de Zuidlocatie wat betreft leiding (zie figuur 5.6). 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 5.6 De spreiding van leiderschap op MT-niveau en binnen de Park- en Zuidlocatie 
(voorlopig figuur). 
 
Het is onze overtuiging dat vanaf de start in 2002-2003 verschillen van inzicht hebben 
bestaan in het MT over de vernieuwingskoers en dat hierin gedurende de gehele 
onderzoeksperiode geen verandering is gekomen. Wij hebben hiervoor geen harde 
uitspraken van betrokkenen, maar er is in de bronnen voldoende ‘circumstantial evidence’ 
dat het vernieuwingsbeleid is gedomineerd door de centrale directie, later de bestuurder, van 
School B en de locatiedirecteuren van de Park- en Zuidlocatie. De belangrijkste indicaties 
hiervoor zijn de herhaalde opmerkingen van de bestuurder dat hij de regie strak in handen 
moet houden en dat hij de continuering van het vernieuwingsbeleid top down heeft 
afgedwongen. Deze opmerking geldt overigens alleen voor de globale inhoud van de 
vernieuwing, niet voor de uitwerking en aanpak van het vernieuwingsproces. Daarvoor 
krijgen de locatiedirecteuren ofwel MT-leden alle ruimte (zie Innovatiehistorie en fragment 
67-70 en 75). De twee grote onderzoeken uit 2003-2004 en 2004-2005 (zie paragraaf 5.2) 
waaruit we hebben kunnen putten, laten dan ook zeer grote verschillen zien in aanpak van 
de vernieuwing en resultaten op de diverse locaties. Ook het feit dat het MT na het 
presenteren van het 8-puntenplan nooit meer een inhoudelijk beleidsdocument heeft 
geproduceerd dat besproken is met afdelingsleiders en docenten, is voor ons een aanwijzing 
dat er geen consensus is geweest op MT-niveau. Wij hebben het sterke vermoeden dat er 
binnen het MT geen gezamenlijke betekenisgeving heeft plaatsgevonden met betrekking tot 
de reden en het doel van het vernieuwingsproces. Professor Luc Stevens maakt dit helder 
duidelijk in zijn Quick Scan uit 2004 (fragment 74). Er zullen op minimale punten afspraken 
zijn gemaakt, bijvoorbeeld ‘iedere locatie moet meedoen en iets van het 8-puntenplan 
aanpakken’, maar er is zeker geen doelinterdependentie te bespeuren tussen de MT-leden. 
Het sterke vermoeden dat het aan afstemming en betrokkenheid in het MT heeft ontbroken, 
drukken wij uit in figuur 5.6 met een lichtgrijs gearceerd symbool voor leiderschapspraktijken 
op MT-niveau.  
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Zoals we eerder al beschreven hebben, kennen de Park- en Zuidgroep een vergelijkbare 
start. Beide locatiedirecteuren staan volledig achter het 8-puntenplan en blijven dit ook doen. 
Toch hebben we geconstateerd dat beide groepen zich zeer verschillend ontwikkelen. Wij 
hebben beredeneerd dat de leiderschapspraktijken binnen de Parkgroep, tussen 
locatiedirecteur, afdelingsleider en informele leiders in de afdeling, veel kenmerken vertonen 
van situationeel en transformationeel leiderschap. In de Parkgroep staan relaties tussen 
leidinggevenden onderling en leidinggevenden en medewerkers centraal. De overdracht van 
verantwoordelijkheid aan de medewerkers vindt plaats op basis van vertrouwen in het 
zelfsturend vermogen en overeenstemming over het doel van de onderwijsvernieuwing 
(taak- en doelinterdependentie). De leiderschapspraktijken binnen de Zuidgroep krijgen 
daarentegen steeds meer het karakter van een vooral rationeel proces van organiseren en 
managen, waarbij het accent ligt op het creëren van taakinterdepentie op een beperkt aantal 
aspecten van het digitaliseringsbeleid van School B (zie fragment 57 en 58). Hier zien we 
een verschijnsel optreden dat Coburn (2004) ook constateert. Docenten en stafleden kunnen 
zich bewegen in de richting van volledige overname (‘accomodation’) van een nieuwe 
onderwijspraktijk op basis van druk uit de context, maar kunnen later onder druk van de 
omstandigheden weer terugvallen op de oude werkwijze en concepten (‘decoupling’). De 
afdelingsleider van de Zuidgroep is in de periode 2002-2005 een van de ‘kartrekkers’ van de 
teamteachgroep die zich toen gevormd heeft. Als afdelingsleider en onder druk van haar 
managementtaken en weerstanden van docenten, zien we haar in de latere onderzoeksjaren 
een pragmatische houding aannemen. Uit de resultaten komt naar voren dat de cultuur van 
samen werken en samen leren inmiddels is vervangen door een cultuur waarin sancties 
nodig zijn om taakgerichtheid bij docenten te realiseren. Of de intensivering van de 
managementtaken, en het daarmee gepaard gaande gebrek aan tijd voor 
procesondersteuning, de reden is geweest om minder energie te steken in gezamenlijke 
betekenisgeving, of dat het te maken heeft met een verlies van vertrouwen in het nut en de 
noodzaak van intensieve digitalisering, kunnen wij uit de resultaten niet afleiden. Wij 
vermoeden dat het een combinatie is aangezien vakinhoudelijke argumenten en continuïteit 
van onderbouw naar de bovenbouw van vmbo-t, havo en vwo ook een rol gespeeld hebben. 
We hebben een lichtgrijs gearceerd symbool gebruikt voor leiderschapspraktijken in de 
Zuidgroep, omdat we aannemen dat een meer transformationele vorm van leiderschap daar 
grotendeels ontbreekt en de taken van de leidinggevenden zich beperken tot het managen 
van de gang van zaken van alledag.  
 
 
Bindende factor van gedigitaliseerd leermateriaal 
In paragraaf 5.4 hebben we geconcludeerd dat ‘binding’ tussen docenten moet worden 
geïnterpreteerd als een bijzondere vorm van taakinterdependentie die ontstaat als docenten 
elkaar opzoeken voor hulp en ondersteuning wanneer de (technische) ict-component voor 
problemen zorgt bij het werken met elo en gedigitaliseerd leermateriaal. Als dit zich voordoet 
in een setting waarin de leercondities voor het oplossen van ict-gerelateerde problemen 
onvoldoende zijn - bijvoorbeeld het ontbreken van een lerende groepscultuur of inadequate 
professionalisering - dan kan deze vorm van spontaan gezamenlijk leren zorgen voor een 
‘gevoel van binding’ bij docenten. Het is mogelijk dat docenten redeneren dat ict hen samen 
brengt. Op basis van de verschillende ervaringen in de Park- en Zuidgroep verwachten we 
eerder dat binding een positieve ‘emotie’ is die samenhangt met de steun die men aan elkaar 
heeft, vooral als deze steun niet te verwachten valt van de instantie die hen in deze situatie 
brengt. In deze interpretatie is ‘Ict als bindende factor’ een vorm van externe attributie door 
docenten: ‘ict veroorzaakt de binding’. Een proces van interne attributie in de vorm van ‘Ik 
had mijn collega hard nodig om deze les voor te bereiden. We hebben veel aan elkaar 
gehad’ komt niet tot stand.  
 
Dit brengt ons er toe om binnen de casus van School B aan veronderstelling 4 een nieuwe 
betekenis toe te kennen, namelijk taakinterdependentie met betrekking tot ontbrekende ict-
kennis en -vaardigheden vanwege het ontbreken van structuur- en/of procesinterventies die 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B 5 School B 

105 

bijdragen aan optimale individuele en gezamenlijke leercondities. In de visualisering van 
figuur 5.5 plaatsen wij deze spontane vorm van samenwerkend leren binnen de 
leerconversie met indicator 5, maar juist door het ontbreken van interventies zal ze niet 
bijdragen aan feed forward tussen het individuele en het groepsniveau wat betreft het team 
waar dergelijke docenten deel van uitmaken. 
 
 
De ‘fit’ van het conceptuele model voor School B 
Als we de voorgaande analyse van het veranderproces op School B en de verschillen in 
ontwikkelingsverloop tussen de Park- en de Zuidgroep in verband brengen met het 
conceptuele model dat we in paragraaf 3.8 hebben ontwikkeld, dan constateren we: 
- Contextmanagement is een relevante mediërende factor in het model tussen 
omgevingsinvloeden en processen in de school. Dit uit zich vooral in het functioneren van 
het leidinggevend kader om bij het vaststellen van de vernieuwingsambitie rekening te 
houden met de innovatiecapaciteit van de organisatie en rekening te houden met signalen uit 
de organisatie met betrekking tot de ontwikkeling van draagvlak en draagkracht. Dat dit 
onvoldoende gebeurt en een disbalans veroorzaakt verklaart in samenhang met de 
uitkomsten van veronderstelling 2, 3 en 5 de verschillen tussen de Park- en Zuidgroep. 
- Organisatieleren is een bruikbaar concept om te analyseren op welke niveaus in de 
schoolorganisatie welk typen leerprocessen plaatsvinden en op welke wijze ze elkaar 
beïnvloeden. De verschillen tussen twee groepen docenten maken duidelijk dat het 
analyseren van het samenspel tussen de ‘flows of learning’ in deze casus een bruikbaar 
diagnostisch hulpmiddel is om te voorspellen of er een redelijke kans op institutionalisering 
kan ontstaan. 
- Het onderscheid tussen structuur- en procesinterventies, zoals beschreven in paragraaf 
3.8.6, is productief gebleken bij de analyses van de processen in School B. In deze casus 
betekent dit dat gelijksoortige interventies verschillend kunnen uitwerken op individuele en 
collectieve leerprocessen, evenals verschillende interventies een gelijk effect kunnen 
sorteren. Wij constateren dat dit de noodzaak versterkt om leiderschap te integreren in het 
concept ‘organisatieontwikkeling’ volgens Crossan et al. (1999). Voor deze casus blijkt 
overigens dat er twee verbeteringen van het conceptuele model mogelijk zijn. De eerste is 
om naast de notie gespreid leiderschap conform Spillane et al. (2004) ook het uitoefenen van 
positionele macht van het topmanagement te betrekken. Op de tweede plaats valt het te 
overwegen aandacht te besteden aan het ontbreken van leiderschap.  
- Uit de ontwikkeling van de Parkgroep leiden we af dat ook persoonlijke houdingen en 
emoties van leden in de groep een rol spelen. Wij kunnen in deze casus niet meer nagaan of 
uitingen van bevlogenheid, inzet, collegialiteit, vertrouwen, tevredenheid, plezier een gevolg 
zijn van de ontwikkeling tot lerende groep of als startpunt hebben gefunctioneerd. Dit houdt 
in dat de wederzijdse relatie tussen Individuele docentfactoren en Organisatieleren in het 
conceptuele model ondersteuning vindt voor de Parkgroep.  
 
 
5.6 Verificatie en reflectie door School B 
In de bespreking van de paragrafen 5.1 tot en met 5.4 geeft de bestuurder aan dat de 
resultaten en conclusies in zijn algemeenheid een goede afspiegeling zijn van de 
gebeurtenissen op School B. Op achttien plaatsen is nadrukkelijk gevraagd of een bepaalde 
passage overeenstemt met de beleving van de bestuurder. In alle gevallen heeft hij de tekst 
goedgekeurd. De intensieve bespreking heeft geleid tot een aantal aanvullingen en reflecties 
op het beschreven innovatieproces. Informatie hieruit die relevant is voor de discussie geven 
wij hierna thematisch geordend weer. De citaten in deze paragraaf komen allen uit het 
verificatie- en reflectiegesprek met de bestuurder. 
 
 
‘Bottom up’, eigenaarschap en visie met betrekking tot het innovatieproces  
De bestuurder geeft aan dat de kleine groep MT-leden en docenten die aan de wieg hebben 
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gestaan van het 8-puntenplan, op basis van persoonlijke ervaringen en motieven van mening 
zijn geweest dat het onderwijs ingrijpend veranderd dient te worden. In zijn beleving is dit 
een ‘bottom up beweging’ geweest, die voor hem de legitimatie heeft gevormd om het proces 
van onderwijsvernieuwing voor alle locaties van School B op te starten. De bestuurder 
benadrukt ook het belang van de interne studiedagen (ongeveer twee per jaar) in de eerste 
twee jaren van het vernieuwingstraject. Collega’s van de pilots en ontwikkelgroepen 
presenteren resultaten. Deze hebben tot veel enthousiasme geleid. Er is vaak lang over 
nagepraat. Ze hebben volgens hem meer impact gehad dan trainingen door externe 
begeleiders. “Zoveel mogelijk leren van elkaar en zo min mogelijk leren buiten de school was 
de leidraad voor de docenten die de bijeenkomsten hebben voorbereid”. De interne 
studiedagen zijn gebleven, maar in zijn beleving is het effect van de beginjaren verdwenen. 
 
Op de vraag of het leidinggevend kader een visie heeft gehad op het sturen en begeleiden 
van het innovatieproces, antwoordt de bestuurder dat er zeker een visie is geweest, maar 
dat die nooit expliciet is geformuleerd. Alle activiteiten die op dit punt beschreven zijn in de 
resultaten, maar ook zaken die daar minder zijn benadrukt, zoals de interne studiedagen, de 
uitgave van het weeklogboek van de Parkgroep, de aanstelling van onderwijskundig 
medewerkers, die de invoering van elo en gedigitaliseerd leermateriaal moeten begeleiden 
en later de aanstelling van lma’s en jic’ers, moeten volgens hem allemaal gezien worden als 
uitdrukking van deze visie. Deze hangt samen met het bewerkstelligen van eigenaarschap 
en het versterken van de professionalisering. De bestuurder formuleert de aandacht voor het 
proces als volgt: “Erachter zit de gedachte om via die kant het proces bij te sturen, te 
beïnvloeden. Alles heeft wel te maken met het ‘ontzorgen’ van mensen. Jullie schetsen wel 
een reëel beeld van de taakbelasting van mensen, althans de ervaren taakbelasting. Dat kun 
je dus niet rijmen met ontzorgen. Ik had wel een van die dingen die dat wel balanceerde: De 
38-urige werkweek was echt bedoeld dat mensen aan het eind van een werkdag of in het 
weekend vrij waren. Dat is het enige argument waarmee ik dat steeds verdedigd heb. Ideale 
school, met elkaar het werk verdelen en verder geen taakbeleid.” 
 
Volgens de bestuurder is de situatie in de fragmenten 68-70 correct beschreven. Tot 
november 2007 zijn er geen interne beleidsnotities uitgeschreven en is er geen volledige 
consensus in het MT geweest. Tenminste één locatiedirecteur heeft zelfs obstructie 
gepleegd. Ook bevestigt hij het feit dat de invoeringstactieken en begeleiding van het 
vernieuwingsproces in grote lijnen in het MT is afgesproken, maar dat verder iedere 
locatiedirecteur zijn eigen aanpak heeft gehad.  
 
Het zelf ontwikkelen van leermateriaal, aanvankelijk voor in de leerateliers en ten behoeve 
van de leergebieden en later in de vorm van gedigitaliseerd leermateriaal, heeft in de ogen 
van de schoolleiding mede de functie gehad van het bevorderen van eigenaarschap. In het 
geval van gedigitaliseerd leermateriaal heeft het ook betrekking op de angst dat het 
betrekken van elders ontwikkeld materiaal, bijvoorbeeld van gevestigde uitgevers, het eigen 
onderwijsconcept aantast. Naar aanleiding van de resultaatbeschrijving reflecteert de 
bestuurder daar als volgt op. 
“Het eigenaarsgevoel vonden we in die fase buitengewoon belangrijk. Wij vonden het van 
essentieel belang dat mensen trots waren en daar hoorde in mijn beleving samen materiaal 
ontwikkelen ook bij. Achteraf ben ik daar wel iets anders over gaan denken. Ik constateerde 
gewoon: dat wij-gevoel werkt helemaal niet zo, want toen wij daar de eerste keer bekendheid 
aan gaven, toen gingen de collega’s van andere locaties zich daar gigantisch tegen afzetten. 
Wat op locatie A ontwikkeld was, werd op locatie B niet gepruimd. Dat was rotzooi! Daar 
ontstonden spanningsvelden door. Toen bleek dat wij het zelf nooit van zijn leven op die 
manier zelf zouden kunnen doen. Conclusie: ‘wij’ voor de gehele school werkt niet, want voor 
docenten is ‘wij’ een klein groepje. ‘Wij’ krijgt door verschillende perspectieven een 
verschillende invulling.” 
Deze informatie versterkt onze opvatting dat het enthousiasme en de feedback van de ‘early 
adopters’ van meer betekenis is geweest voor het aansturen van het innovatieproces dan de 
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signalen van de ‘volgers’ of docenten die grote moeite hebben met de nieuwe koers of met 
de aanpak van het vernieuwingsproces. Deze passages bevestigen ook ons vermoeden dat 
er in het MT geen consensus is geweest over de visie die ten grondslag ligt aan de besluiten 
met betrekking tot de aansturing van het innovatieproces. Gedachten en ideeën over 
concepten als ‘bottom up proces’, ’eigenaarschap’, ’personeel als motor van de vernieuwing’ 
en ‘eigen karakter van de locatie’ hebben in het MT nooit een gemeenschappelijke betekenis 
gekregen. De locatiedirecteuren en teamleiders heeft het naar ons idee ontbroken aan 
expertkennis op het gebied van het begeleiden van innovatieprocessen en aan begeleiding 
en advisering door externe deskundigen op dit punt. Iedere locatiedirecteur heeft naar onze 
stellige indruk gehandeld op basis van persoonlijke en impliciete opvattingen over het 
aansturen van het vernieuwingsproces.  
 
 
De centrale regie over het vernieuwingsproces 
In verband met zijn reflectie over het begrip ‘eigenaarschap’ merkt de bestuurder op dat het 
doordrukken dat alle locaties meedoen in de startfase een grote inschattingsfout is geweest. 
“Als ik dat niet had gedaan, was het wij-gevoel op alle locaties beter geweest en waren een 
heleboel dingen eenvoudiger geweest. Ik heb dat echt afgedwongen. De locatiedirecteur 
[van locatie x] was ook tegen. Hij mocht niet ontsnappen van me. Iedereen verzette zich. Dat 
breekt je op. In het MT liep dat nooit 100%.” Binnen de norm dat iedereen mee moet doen, 
houdt de bestuurder het principe aan dat locaties een grote autonomie krijgen. “Die 
verschillen mochten altijd van mij. Ik heb altijd gezegd …. Om de tafel. Je mag aan deze 
zijde zitten. Je mag aan de andere kant zitten, maar je blijft om de tafel. Ze mochten de 
randen van de tafel opzoeken”. In een commentaar op fragment 58 bevestigt de bestuurder 
het beeld van een zekere mate van ontkoppeling tussen het beleid van de centrale directie 
en ontwikkelingen op de werkvloer. “Klopt wel. Die ontkoppeling was er wel degelijk. Dat hing 
samen met de ruimte voor iedere locatie. Ik hield ze centraal op hoofdlijnen bij de les. Maar 
meer ook niet.”  
 
Dit verklaart ook de verschillen tussen de Zuidlocatie en de Parklocatie. De druk op het 
vernieuwingsproces op de Zuidlocatie die wij in de resultaten beschrijven, wordt door de 
bestuurder bevestigd. “[Zuidlocatie] dacht altijd groot, groter, grootst. Dat moeten wij niet 
altijd klein zien, werd gezegd. In drie jaar tijd moet de vernieuwing gerealiseerd zijn. En met 
een stoomtrein. De locatiedirecteur daar nam ook de leerateliers van 100-130 leerlingen 
over, de grote aantallen. Daar heb ik altijd mijn wenkbrauwen bij gefronst en ik heb daar ook 
discussies over gehad met de locatiedirecteur en de teamteachers. Maar het was hun keuze, 
dus ik .. dan mag je dat zo doen. Maar ik was daar niet echt enthousiast over. Het heeft 
onrust veroorzaakt. Er waren steeds bijstellingen en verbouwingen nodig, maar daar waren 
ze niet van te overtuigen.” 
 
De bestuurder benadrukt verder dat de start op de Zuidgroep absoluut een bottom up proces 
is geweest van de toenmalige locatiedirecteur met een kleine groep enthousiaste docenten.  
“Die zijn ook met elkaar de hei opgegaan. Die hebben dat [een volledige scenario 4 opzet] 
met elkaar bedacht en die kwamen daar mee terug. En ik heb wel mijn wenkbrauwen 
gefronst en er wat van gevonden, maar ze de ruimte gegeven om het uit te voeren. Het was 
een enthousiast groepje.” In de resultatensectie wordt beschreven dat de werkorganisatie 
(het staande rooster, docenten verdeeld over meerdere teams) in de loop van tijd problemen 
blijft geven (fragment 47). Op de vraag hoe de verdeling van taken en verantwoordelijkheden 
is geweest tussen centrale directie, locatiedirecteuren en afdelingsleiders geeft de 
bestuurder aan dat daar “een spanningsveld tussen zat”. Hij geeft aan dat daar problemen 
mee zijn geweest. In principe hebben de locatiedirecteuren en afdelingsleiders dit zelf op 
moeten lossen, maar de bestuurder geeft aan dat het vaak is voorgekomen dat hij 
persoonlijk mee is gegaan naar een locatie om problemen op te lossen. Het lukt het 
locatiemanagement dan niet om de problemen zelf op te lossen. Hij beschrijft dat proces als 
voortdurend “ja-maren” door betrokkenen. Ook hier zijn setting en personen volgens hem 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B 5 School B 

108 

bepalend geweest voor het verloop van de gang van zaken. Over de Parklocatie merkt hij op 
dat hij dat daar niet heeft meegemaakt. Die locatie heeft haar eigen problemen opgelost.  
 
De aanvullende informatie in dit verificatiegesprek leidt er toe dat wij figuur 5.6 herzien als 
figuur 5.7. In dit figuur geven wij weer dat de bestuurder soms het locatiemanagement 
passeert bij verschillen van inzicht over de ontwikkeling van het innovatieproces in de 
Zuidgroep. Hiermee drukken wij uit dat er in dit soort situaties geen sprake is van 
wederkerigheid in overleg en meningsvorming, maar dat de bestuurder gebruik maakt van 
zijn positionele macht om discussies over de aanpak van het vernieuwingsproces binnen een 
afdeling of locatie te beslechten. Het vermoeden dat we uitspreken in paragraaf 5.5 dat er in 
het MT geen sprake is geweest van gemeenschappelijke betekenisgeving en zelfs geen 
consensus over de te volgen lijn, wordt in dit verificatiegesprek eveneens bevestigd. Deze 
nieuwe informatie heeft ertoe geleid dat we de symbolen voor leiderschapspraktijken tussen 
bestuurder en MT en tussen bestuurder en afdelingsleiders in figuur 5.7 donkergrijs 
weergeven.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 5.7 De spreiding van leiderschap op MT-niveau en binnen de Park- en Zuidlocatie 
(definitief figuur). 
 
In dit verband is het interessant om de suggestie te volgen van Geijsel, Meijers & Wardekker 
(2007) om bij het bestuderen van de invloed van leiderschap op innovatieprocessen het 
machtsperspectief te betrekken bij de visie van Spillane et al. (2004) op gespreid 
leiderschap. Dit vormt een bevestiging van hetgeen daar in paragraaf 5.5 over is gezegd. 
 
Op een vraag naar de regie met betrekking tot het leiden van het implementatieproces in 
latere jaren, antwoordt de bestuurder als volgt: “Ik heb ooit in 2007-2008 alle locaties, teams, 
leraren en leerlingen geïnterviewd. Het ging om een indruk te krijgen van de stand van 
zaken, hoe ze die onderwijsvernieuwing zagen, want ik wilde dat op schrift hebben in die 
fase. Ik dacht toen, we moeten een stap proberen te zetten toen, want het ging niet goed. 
Dat is precies in die jaren waar jullie niets over hebben. […] Bij het middenmanagement 
kwam ik bijna niet. Op een gegeven moment ben ik gesprekken gaan plannen bij het 
middenmanagement omdat ik merkte dat het stopte bij de locatiedirecteuren en het niet 
doorkwam bij het middenmanagement. Als daar een barrière zit dan kom je er niet. Nee, dan 
kom je er niet. Je komt er nooit doorheen hè. En als je er doorheen bent dan is het alleen 
maar op papier.” 
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Wat betreft de door ons geformuleerde beschrijving van “een heel top down gerichte en op 
structuurinterventies gerichte innovatietactiek” stelt de bestuurder voor om het woordje ‘heel’ 
te laten vervallen. Verder klopt het wel. Met de kennis van nu zou hij het anders aanpakken.  
“Als je er naar kijkt is er heel veel top down ingevoerd. De start is echter bottom up geweest, 
maar het invoeringsproces, heb ik wel top down aangepakt, eigenlijk, bijna dictatoriaal. Ik 
bedoel, geen ruimte geven om te ontsnappen, allemaal meedoen. Dat is een top down 
benadering, als je dat zegt, hè. Je moet allemaal meedoen en in 2004 beginnen we allemaal 
in leerjaar 1. Dat heb ik wel met de medezeggenschapsraad afgesproken natuurlijk. De 
GMR, die waren het wel met de lijn eens. Het proces bewaken is top down gebeurd. Want ik 
kwam vragen als het niet goed ging, als ze zich niet aan de afspraken hielden, dan kwam ik 
wel langs. Het proces bij de start was bottom up. Ik bood graag ruimte aan mensen, alle 
initiatieven mochten, maar als ze niet meewerkten, dan kwam ik er wel overheen.” 
 
Tenslotte geeft de bestuurder nog zijn visie op de afstemming tussen centrale directie, 
locatiedirecteuren en afdelingsleiders. In sommige locaties is het MT-beleid door de 
locatiedirecteur niet eens besproken met het team, bij de Zuid- en Parklocatie overigens wel. 
Hij constateert ook dat hij nu inziet hoe belangrijk operationeel leidinggevenden zijn. 
“Het laagste middenkader is doorslaggevend, ja echt, doorslaggevend. Dat had ik toen ook 
niet zo goed door. Dat verwacht je ook niet. Je verwacht dat dat op locatieniveau goed 
gebeurt. Als die mensen niet hun verhaal kwijt kunnen, naar beide kanten, want zij zijn de 
mensen die met de medewerkers praten, en als die niet de overwegingen snappen en het 
enthousiasme, waarmee iets verteld wordt en ze begrijpen ook niet direct de antwoorden op 
de vragen die ze stellen via via, dan heb je een probleem, want die krijgen alle ‘ja-maren’ te 
horen en dat gaat weer stapje voor stapje naar boven en weer terug.” 
 
Wij concluderen dat de verificatieprocedure en de uitkomsten van het reflectieproces bij de 
bestuurder van School B, de conclusies voor deze casus verder versterken. Ze vormen ook 
een verdieping van de evaluatie van het conceptuele model die wij in de discussieparagraaf 
hebben uitgevoerd. De bestuurder raakt hier al terugkijkend aan een probleem dat 
kenmerkend is geweest voor het proces op School B. De disbalans in contextmanagement, 
met als gevolg onduidelijkheid over de visie achter het 8-puntenplan, wordt versterkt door het 
gebrek aan regie over de aanpak van het innovatieproces. Hierbij speelt ook het 
verwarrende gebruik van positionele macht van de bestuurder een rol. Ten aanzien van de 
regie constateren we een permanente dubbele boodschap. Enerzijds krachtig top down 
beleid met betrekking tot uitvoering van het 8-puntenplan. Anderzijds bijna volledigheid 
vrijheid voor locatiedirecteuren en locaties om hier inhoud aan te geven. Sleegers et al. 
(2006) formuleren dit als ‘paradoxaal veranderen’. Hargreaves & Fink (2007) omschrijven dit 
als een uitwas van gespreid leiderschap. Zij noemen het volledig overlaten van de uitvoering 
van een strategische vernieuwing aan leidinggevenden laag in de organisatie en hen 
verantwoordelijk maken voor het slagen ervan ‘leadership by neglect’. 
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6 School C 
In dit hoofdstuk komt de casus van School C aan bod. Na een beschrijving van de school en 
de gehanteerde methodologie in respectievelijk paragraaf 6.1 en 6.2 volgen in paragraaf 6.3 
de resultaten. Na een beschrijving van de innovatiehistorie zijn deze geordend per 
veronderstelling. Vervolgens hebben we conclusies geformuleerd (paragraaf 6.4) die in de 
daarop volgende paragraaf worden bediscussieerd (paragraaf 6.5). We sluiten de casus af 
met een verificatie en reflectie op de school door de eigen schoolleiding (paragraaf 6.6). 
 
Voor paragraaf 6.1 tot en met 6.4 verwijzen wij naar Deel A van dit proefschrift.  
 
 
6.5 Discussie  
Het boeiende aan de casus van School C is de expliciete visie van de schoolleiding op het 
innovatieproces. Uit de resultaten wordt duidelijk dat School C kiest voor een doorgaand 
ontwikkelingsproces en niet voor de invoering van een concreet omschreven 
onderwijsaanpak en -vormgeving. Zwaarwegend is ook dat er door het gehele leidinggevend 
kader - algemeen directeur, locatiedirecteuren en teamleiders - op een coherente en 
consistente wijze wordt getracht leiding te geven aan het ontwikkelingsproces op de 
werkvloer. In School C zijn we in staat na te gaan hoe een innovatieproces ofwel 
schoolontwikkelingsproces verloopt wanneer leidinggevenden vanuit dezelfde visie op het 
doel van de onderwijsvernieuwing en de aanpak daarvan een onderwijsvernieuwing initiëren 
en begeleiden.  
 
 
Relatie leiderschap en context 
Uit de onderzoek is gebleken dat schoolontwikkelingen niet volledig los gezien kunnen 
worden van wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de ontwikkeling van de 
vernieuwde onderwijsvisie op zowel de vmbo- als mhv-locatie is de directe omgeving van 
School C een belangrijk uitgangspunt geweest. De situatie in de stad waar sprake is van 
concurrentie met andere scholen en een veranderende leerlingpopulatie hebben de 
schoolleiding doen besluiten het onderwijs anders te organiseren en in te richten. Naast deze 
demografische ontwikkelingen heeft ook demotivatie van docenten een rol gespeeld. Het is 
steeds moeilijker geworden om op een goede manier met de doelgroep leerlingen te werken. 
Het vmbo-team ziet duidelijk de noodzaak in om het onderwijs te vernieuwen. Factoren in de 
interne en externe context van School C hebben er toe bijgedragen dat de school in 2004-
2005 is gestart met onderwijsontwikkeling. Een van de kernpunten van duurzame 
vernieuwing is trouw blijven aan je eigen uitgangspunten. Dit zien we op School C heel 
duidelijk terug door docenten te betrekken bij het formuleren van de onderwijsvisie, het 
uitzetten van de koers en hen daar de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid voor te geven. 
Zij zijn degene die de onderwijsontwikkeling moeten vormgeven, dus vanaf het begin is 
rekening gehouden met hun motivatie, betrokkenheid en capaciteit.  
 
Het betrekken van externen bij de ontwikkeling van de school, het afstemmen met de 
omgeving en deze voor de school laten werken is volgens Waslander (2007; 2011) 
kenmerkend voor scholen die in staat zijn zich duurzaam te vernieuwen. De resultaten die 
we hebben gevonden voor School C met betrekking tot de relatie tussen strategisch 
leiderschap en context sluiten aan bij dit onderzoek. In tegenstelling tot de Scholen B, D, E 
en F kunnen we bij School C inhoudelijk dieper ingaan op de relatie leiderschap en context. 
De reden hiervoor is dat we op School C meer onderzoeksgegevens hebben over de invloed 
van overheidsbeleid op het schoolbeleid. De constatering van Hargreaves & Goodson (2006) 
dat wijzigingen in overheidsbeleid de meest bepalende factor in de omgeving van de school 
blijken te zijn, zien wij minder sterk terug op School C. Dit sluit aan bij reflecties van Sleegers 
(2003), waarin hij een belangrijke reden geeft voor de beperkte invloed van de sturing van de 
overheid. Dit heeft volgens hem te maken met interpretatieprocessen die door verschillende 
actoren in de school plaatsvinden. Door die verschillende interpretaties ontstaan er 
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verschillende inzichten en opvattingen. Het veranderde schoolboekengeld waarmee de 
school met ingang van schooljaar 2009-2010 concreet te maken heeft gekregen (en de 
voorbereidingen hierop het schooljaar ervoor), heeft eigenlijk als enige overheidsinvloed - 
weliswaar een heel belangrijke - een rol gespeeld in de versnelling van de realisatie van het 
gewenste onderwijs. Een deel van het schoolboekengeld is besteed aan de aanschaf van 
netbooks. Deze aanschaf heeft een toename in het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal 
tot gevolg.  
 
Wij constateren dat het zoeken naar de balans door de schoolleiding tussen een externe en 
interne oriëntatie een kernaspect is van het strategisch en het operationeel leiderschap op 
School C. Dit hebben wij schematisch weergegeven in figuur 6.2. De expliciete visie op het 
inhoudelijk vernieuwingsdoel en de innovatiestrategie sluiten op elkaar aan. De strategische 
doelen en de inzet van interventies en faciliteiten om deze te realiseren zijn op elkaar 
afgestemd. Waslander (2007) spreekt hier van coherentie. Vanuit de aanwezige 
gemeenschappelijke mening van de gehele schoolleiding wordt gewerkt aan een lerende 
cultuur. De schoolleiding houdt rekening met het draagvlak en de draagkracht van de 
docenten.  
 

 

 
 

Figuur 6.2 Contextmanagement op School C, een dubbel evenwicht. 
 
 
Relatie leiderschap en leren 
In paragraaf 3.8 hebben we onder andere betoogd dat het belangrijk is dat leidinggevenden 
bij de organisatie van het onderwijsvernieuwingsproces leerprocessen van docenten centraal 
stellen en dat ze hier actief in participeren. Hierbij houden zij rekening met het feit dat de 
vernieuwing betekenis moet krijgen voor docenten. Beide zaken gezamenlijk vormen een 
krachtige voorspeller voor een positieve ontwikkeling in het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal. Bij School C vinden we op dit punt aanwijzingen dat de relatie tussen 
leiderschap en het leren van docenten heeft bijgedragen aan een toenemend gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal en een positieve ontwikkeling in hun denken over de rol van ict 
bij verbetering van het onderwijsleerproces.  
 
Op basis van de resultaten hebben we geconstateerd dat de ontwikkeling van een 
gezamenlijke onderwijskundige visie is gestart als proces tussen schoolleiding en docenten. 
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Zowel de schoolleiding als de docenten onderkennen in schooljaar 2003-2004 de noodzaak 
om te starten met de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept. Vervolgens zien we dat 
de schoolleiding dit proces structureert en vorm geeft. Docenten en teamleiding oriënteren 
zich samen op de nieuwe toekomst. Dit leidt tot de formulering van de ‘droombestemming’ 
en daarvan afgeleid de missie/visieformulering en de strategische doelen. In de loop van de 
jaren die volgen, formuleren locatiegebonden projectgroepen (docenten en locatieleiding 
samen) ideeën voor de realisering van nieuwe onderwijsconcepten, die vervolgens na 
terugkoppeling naar collega’s door docenten worden omgezet in operationele doelen, 
werkplannen en ontwikkelactiviteiten. In dit ontwikkeltraject voegt de schoolleiding ook ict als 
hulpmiddel toe om het onderwijsconcept te versterken. De afwisseling en integratie van top 
down en bottom up processen maken het niet nodig dat de schoolleiding ‘van boven af’ het 
nieuwe onderwijsconcept poneert en daarbij ook de structuur van de onderwijsleersituatie als 
concrete verandering vaststelt. Deze actie en de processen die ermee samenhangen, 
brengen iets op gang dat wij in termen van Crossan et al. (1999) als feed forward 
bestempelen. Docenten, individueel en gezamenlijk in collectief verband, werken met 
leidinggevenden toe naar het beeld van een nieuwe werk- en onderwijssituatie. Een 
belangrijk verschil met andere scholen in deze meervoudig gevalstudie is dat zogenaamde 
creatieve destructie niet nodig is gebleken. In de school ontstaat draagvlak voor het 
onderwijskundig beleid met als gevolg legitimatie. De consequentie van deze 
innovatiestrategie is dat docenten op het vmbo samen met hun teamleiders het idee van de 
units verder ontwikkelen en vormgeven in de praktijk. Deze ontwikkeling wordt weergegeven 
met index 1 in figuur 6.3. Wij gebruiken hiervoor het symbool van de cyclus van 
leerconversies. Op de mhv-locatie ontstaat een vergelijkbaar proces. Maar daar is het tempo 
lager en ligt de uitwerking van het vernieuwingsconcept dichter bij het op dat moment 
geldende onderwijsmodel.  
 
Het centrale uitgangspunt van Crossan et al. (1999) is dat innovaties worden gekenmerkt 
door creativiteit, betekenisgeving en leren van individuen, maar dat de inbedding en 
verankering ervan in organisatiestructuren, -strategieën, -procedures en -gewoonten 
verlopen via intermediaire leerprocessen in groepen en teams. Kenmerkend voor School C is 
dat al vanaf het begin van het vernieuwingsproces het strategische aspect (Waar gaan we 
naar toe en waarom?) verbonden wordt met het praktisch-operationele (Hoe doen we dat? 
Wie doen dat?) in collectieve processen. Onze keuze om het begin van het innovatieproces 
te visualiseren met een cyclus van leerconversies (index 1 in figuur 6.3) is hierop gebaseerd. 
 
De wederzijdse beïnvloeding van individuele en gezamenlijke leerprocessen wordt versterkt 
door georganiseerde momenten van samenwerken en samen leren. Deze 
professionaliseringsactiviteiten waaraan individuele docenten deelnemen, zijn gericht op het 
werken met digiborden, netbooks en gedigitaliseerd leermateriaal. Op de vmbo-locatie vindt 
deze individuele deskundigheidsbevordering plaats binnen units en op de mhv-locatie binnen 
een meer klassikale setting (zie index 2 in figuur 6.3). Dit zijn dus structuurinterventies die 
gericht zijn op kennis en vaardigheden van individuele docenten die voorwaardelijk zijn om 
het gezamenlijk leer- en ontwikkelingsproces te ondersteunen.  
 
De opvattingen van de schoolleiding die er toe hebben geleid dat gezamenlijk werken en 
leren in functionele eenheden vanaf het begin tot de innovatiestrategie hebben behoort, 
komen ook tot uiting in de aandacht voor het proces van teamontwikkeling. Uit de resultaten 
wordt duidelijk dat de teamleiders hierbij een belangrijke rol spelen. Dit geven we in figuur 
6.3 aan met index 3. Dus naast structuurinterventies gericht op individuele kennis en 
vaardigheden (index 2) wordt bewust ingezet op procesinterventies (index 3) om de 
ontwikkeling van de teams en het werken en leren in teams te stimuleren. Hiertoe behoren 
de aandacht van de schoolleiding voor het functioneren van individuele docenten binnen een 
team of het team als geheel, facilitering van docenten door middel van ontwikkelmiddagen 
en het gebruik van de expertise van de lma’s en de ict-ambassadeur binnen de eigen school. 
Interessant is dat School C collectieve processen ondersteunt, maar ook rekening houdt met 
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verschillen in expertise en ervaring tussen docenten. Dit ontlenen we aan de opvatting van 
de schoolleiding over de aard en de mate van draagvlak die nodig is voor het slagen van het 
ontwikkelingsproces. Het uitgangspunt is: iedereen doet mee, maar er wordt gekoerst op 
draagvlak bij 80% van de ter zake deskundigen.  
 
Naast het stimuleren van teamontwikkeling hecht de schoolleiding veel waarde aan het 
functioneren en welzijn van individuele docenten. De aandacht hiervoor is gerelateerd aan 
het strategische doel en ingebed in het proces van onderwijs- en schoolontwikkeling. In het 
HRM-beleid van School C wordt dit zichtbaar in de vorm van regelmatige gesprekken van 
teamleiders met docenten. Onze verwachting is dat deze gesprekken in toenemende mate 
onderdeel zullen worden van een formele gesprekkencyclus. Wij denken dat dit beleid 
ondersteunend is voor de feed forwardprocessen die wij hiervoor beschreven hebben en dat 
het in algemene zin bijdraagt aan de brede verankering van de vernieuwing in de school. Dit 
geven wij figuur 6.3 weer met de feed forward-pijl voorzien van index 4 van het individuele 
niveau naar het organisatieniveau.  
 
Om institutionalisering te realiseren, heeft individueel leren, zoals wij hiervoor hebben 
aangegeven, een context nodig van gezamenlijk leren. Het noodzakelijke feed forwardproces 
wordt in School C bevorderd door het samenwerken van vakcollega’s op een open unit 
(index 1, 2 en 3). De setting bevordert wederzijdse afhankelijkheid en de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een groep leerlingen en hun resultaten (Runhaar et al., 2007) en 
hiermee de kwaliteit van de uitvoering van de primaire taak (Imants, 2002a). Het 
eindresultaat is dat institutionalisering heeft plaatsgevonden van de onderwijspraktijk op 
unitniveau die door de vmbo-teams is ontwikkeld. Er zijn verschillen tussen leergebieden in 
tempo, niveau en in concreet gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal, maar er is 
overeenstemming over de strategische doelstellingen en de gezamenlijke betekenisgeving 
hierover (index 5 in figuur 6.3). Wij spreken over institutionalisering, omdat binnen de units 
een zekere mate van gewoontevorming tot stand is gekomen, die gekenmerkt wordt door de 
verbinding tussen denken en doen en collectieve actie bij het ontwikkelen van de nieuwe 
onderwijspraktijk. De onderwijssetting (de infrastructuur van de ruimte, de ict-voorzieningen 
en het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal) en de relatie tussen leidinggevenden en 
team vormen hiervoor een stabiele context.  
 
Figuur 6.3 brengt met name de vmbo-locatie van School C in beeld. Uit de resultaten kunnen 
wij opmaken dat binnen de mhv-locatie geen complete verandering van de onderwijssetting 
heeft plaatsgevonden. De grote verandering in combinatie met de verschillende structuur- en 
procesinterventies op de vmbo-locatie hebben tot feed forward geleid, die binnen de mhv-
locatie nog in ontwikkeling is. Wij beschikken over minder gedetailleerde informatie over de 
ontwikkelingen in de mhv-locatie. Dit is de reden dat we voor deze locatie geen aparte 
visualisatie ontwikkeld hebben. Onze verwachting is dat er een gelijksoortige ontwikkeling zal 
plaatsvinden, omdat het strategische innovatiebeleid en de visie daarachter gelijk is voor 
vmbo- en mhv-locatie. De ontwikkeling zal zich echter in een ander tempo en aangepast aan 
de specifieke context van deze sector voltrekken. Dit heeft te maken met de infrastructuur 
van het gebouw, maar ook met de voorhistorie van de locatie en de aard van de 
onderwijsrichting. 
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Figuur 6.3 Interventies gericht op een lerende cultuur in School C, in het bijzonder de vmbo-
locatie, ten behoeve van een doorgaande onderwijsontwikkeling. 
 
Kenmerkend voor School C is dat ook leidinggevenden zelf de fasen van individueel leren 
via gezamenlijke betekenisgeving naar institutionalisering doorlopen. Uit de resultaten blijkt 
dat zij tijdens dit proces ervaren op welke wijze zij, afhankelijk van de situatie, zo goed 
mogelijk kunnen inspelen op leercondities en -processen van docenten. Hun leerproces 
bestaat uit het maken van een evenwichtige afwisseling tussen het bewaken van 
doelstellingen, het doen van structuur- en procesinterventies en het stimuleren van de 
verandercapaciteit. De invloed van het leren van leidinggevenden op het leren van docenten 
is kenmerkend voor School C. 
 
Uit de resultaten is verder gebleken dat de strategische leiding in School C een duidelijke 
visie heeft op wat de onderwijsontwikkeling te weeg zou moeten brengen. Op verschillende 
niveaus in de schoolorganisatie zien we verschillende, maar elkaar ondersteunende en 
versterkende rollen en activiteiten van het top-, midden- en operationeel management. 
Hierbij wordt sterk vanuit eenzelfde visie en met één mond gesproken. De teamleiders op de 
vmbo-locatie spelen een heel belangrijke rol in het ondersteunen en bewaken van de 
ontwikkeling van gezamenlijke betekenisgeving. Daarnaast is er een visie op de wijze 
waarop het ontwikkelingsproces zou kunnen plaatsvinden. Deze is tot uitdrukking gebracht in 
een heldere innovatiestrategie en de fasering daarvan in fasen. Dit komt tot uiting in het 
aangeven van een duidelijke richting, het creëren van draagvlak, het stimuleren van 
eigenaarschap en het bieden van ruimte en faciliteiten voor gezamenlijke betekenisgeving in 
collectieve leerprocessen. Deze aspecten scheppen mogelijkheden voor het leren door 
docenten. Wij constateren dat het leiderschap gespreid is over alle niveaus van de 
schoolorganisatie en dat er een grote mate van coherentie is tussen de opvattingen van de 
leidinggevenden, zowel met betrekking tot de visie op onderwijsvernieuwing en 
schoolontwikkeling als op de aanpak daarvan op operationeel niveau (Waslander, 2007). De 
aard van gespreid leiderschap binnen het leidinggevend kader van School C is zichtbaar 
gemaakt in figuur 6.4. 
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Figuur 6.4 Leiderschapspraktijk gericht op gespreid leiderschap binnen het leidinggevend 
kader. 
 
 
Bindende factor van gedigitaliseerd leermateriaal 
De schoolorganisatie heeft gekozen voor autonome teams en het leggen van de 
verantwoordelijk voor de leerlingresultaten binnen elk team. Deze wederzijdse 
afhankelijkheid is versterkt door de setting van open units waar meerdere docenten 
tegelijkertijd werkzaam zijn. Tijdens de beginjaren is dit een moeizaam proces gebleken, 
maar doelgericht vanuit de visie werken is door de teamleiders gestimuleerd, voorgedaan, 
opgevolgd en in toenemende mate door docenten zelf ervaren. In dit proces is de mix van 
structuur- en procesinterventies heel zichtbaar. Teamleiders stimuleren en leiden 
groepsprocessen die interdependentie bevorderen en/of gezamenlijke reflectie en dus 
wellicht gezamenlijke betekenisgeving. Hier komt het aspect van sensemaking en 
sensegiving binnen deze specifieke leiderschapspraktijk tot uiting. Met andere woorden de 
teamleiders in interactie met hun team en met individuele docenten zorgen voor 
procesinterventies. De hoge taak- en doelafhankelijkheid hebben tot leeropbrengsten met 
betrekking tot het teamfunctioneren geleid (Runhaar et al., 2007). Bij de mhv-locatie is de 
taak- en doelafhankelijkheid minder groot. Een van de redenen hiervoor is dat op die locatie 
de setting (schoolgebouw met voornamelijk klaslokalen) de gezamenlijke (leer)processen 
niet ondersteunt. 
 
 
De ‘fit’ van het conceptuele model voor School C  
Als we voorgaande analyse van het veranderproces op School C in verband brengen met 
het bijgestelde conceptuele model (paragraaf 3.8), merken we het volgende op: 
- Contextmanagement is een belangrijk onderdeel van het strategisch leiderschap op School 
C. De aanwezige dubbele balans is verklaarbaar vanuit een gemeenschappelijke, 
eenduidige, innovatiestrategische opvatting onder alle leden van de schoolleiding. 
- Organisatieleren is een bruikbaar concept gebleken om binnen School C te analyseren op 
welke niveaus in de schoolorganisatie leerprocessen van docenten en leidinggevenden 
plaatsvinden. Deze leerprocessen verschillen, maar hebben alle tot doel om het gebruik van 
de elo en gedigitaliseerd leermateriaal en de beeldvorming hierover door docenten positief te 
ontwikkelen.  
- Voor de integratie van de modellen voor Gespreid Leiderschap (Spillane et al., 2004) en 
Organisatieleren (Crossan et al., 1999), zoals geïntroduceerd in paragraaf 3.8, hebben we 
binnen School C bevestiging gevonden. Op alle niveaus in de schoolorganisatie is sprake 
van coherentie tussen beleidsdoelstellingen en de inzet van faciliteiten en interventies. 
- Het onderscheid tussen structuur- en procesinterventies, zoals beschreven in paragraaf 
3.8.6, is productief gebleken bij de analyses van de processen in School C. De positieve 
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ontwikkeling in het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en de beeldvorming hierover 
door docenten is via het concept van organisatieleren te verklaren door een afwisseling van 
proces- en structuurinterventies. Aan deze interventies zijn randvoorwaarden gekoppeld, 
zoals de aanschaf van netbooks, de facilitering in ontwikkeltijd en aanpassingen in 
organisatorische zaken. Deze interventies hebben op individueel niveau geleid tot 
grenservaringen van docenten, op groepsniveau tot taak- en doelinterdependentie en 
gezamenlijke betekenisgeving binnen teams en op organisatieniveau tot zelfsturende teams 
waar digitalisering steeds grotere vormen aanneemt. 
 
 
6.6 Verificatie en reflectie door School C 
De resultaten (paragraaf 6.3) en conclusies (paragraaf 6.4) zijn voorgelegd aan en 
besproken met de algemeen directeur, de directeur van de vmbo-locatie en een van beide 
teamleiders onderbouw van de vmbo-locatie van School C. Alle drie direct betrokkenen bij dit 
onderzoek kunnen zich vinden in de door ons geformuleerde resultaten en conclusies. Bij 
alle veronderstellingen hebben zij aanvullingen. Deze aanvullingen beschrijven we 
achtereenvolgens per veronderstelling. 
 
Het benutten van de context voor het vormgeven van de het proces van schoolontwikkeling 
binnen School C brengt de locatiedirecteur in relatie met verandercapaciteit. Deze 
verandercapaciteit moet in balans zijn met de doelen die je stelt. Op School C is de bewuste 
keuze gemaakt dat de teamleider hier een essentiële verantwoordelijkheid in heeft. Hij is in 
de letterlijke zin van het woord een teamleider die samen met zijn team van docenten de 
gezamenlijke ambities van het team formuleert.  
 
Wat betreft de veronderstelde relatie tussen het gezamenlijk leren van docenten en het 
gebruik van en de beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal (veronderstelling 2) en de 
rol van leidinggevenden hierin (veronderstelling 3) is een aanvulling op zijn plaats. De door 
ons vastgestelde groepen in de school waar we deze relatie hebben geconstateerd, zoals 
het leergebied Mens & Natuur (M&N), kunnen we op basis van het verificatie- en 
reflectiegesprek aanvullen met het leergebied Kunst & Cultuur (K&C) en Mens & 
Maatschappij (M&M). Een vooruitstrevende docent die grote voorstander is van digitaal 
werken, maakt deel uit van zowel M&N als M&M. Deze docent kan worden beschouwd als 
de linking pink tussen beide leergebieden en docentensecties. Wij beschouwen dit als een 
vorm van informeel leiderschap die er toe bijdraagt dat het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal toeneemt.  
 
Aanvullend hierop benoemt de algemeen directeur de ontwikkeling van een lerende cultuur 
hetgeen een toenemende mate van eigenaarschap onder de docenten veroorzaakt. Hierbij 
vindt een ontwikkeling plaats van sturen in de vorm van voorschrijven en voorkauwen naar 
coachen en overlaten. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met verschillen tussen 
locaties, teams en individuele teamleden. Het olievlek-idee blijkt een valkuil te zijn. Good 
practice kan helpen, maar is geen garantie voor verbreding van het zelf ontwikkelen en 
werken met gedigitaliseerd leermateriaal. Het gaat om “zelf doorleven”. Iedere situatie is 
nieuw en hierbij mag je er niet van uitgaan dat een ander team in een andere situatie 
hetzelfde reageert (geen automatische adoptie). Wij beschouwen dit als een vorm van 
situationeel leiderschap. 
 
Het door ons beschreven punt in de discussieparagraaf over de consistente wijze waarop 
door verschillende actoren in de school over het onderwijsconcept wordt gesproken 
(aansluitend bij veronderstelling 3), is bevestigd en toegelicht aan de hand van een 
Inspectiebezoek en een werkbezoek van de Raad van Toezicht. Dit biedt versterking aan 
onze indicaties voor het optreden van institutionalisering en verankering. 
Wat betreft de bindende factor van ict (zie veronderstelling 4) worden tijdens het verificatie- 
en reflectiegesprek geen bewijzen gevonden. Wel is in het gesprek het belang van de 
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autonome teams binnen de vmbo-locatie opnieuw aan de orde gekomen. Er is veel energie 
gestopt in de cultuurverandering in de vorm van lerende teams. De leidinggevenden die wij 
hebben gesproken, zijn van mening dat het sturen op interdependenties inhoudt dat de 
opvattingen van een team relevant zijn, ook voor de uiteindelijke koers. Het gaat om 
gezamenlijke ideeën die door het team worden gedragen met bijbehorende argumentatie 
over de invulling van die koers. “Het gaat er dus om bewust nadenken te stimuleren en 
doelgericht werken. “Dit is in het begin een moeizaam proces geweest. Ik was het eigenlijk 
alweer vergeten, want dat is nu niet meer zo.”, aldus de directeur van de vmbo-locatie. Het 
team is verantwoordelijk en deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en afhankelijkheid 
binden de teamleden.  
 
De bespreking van de resultaten en conclusies van veronderstelling 5 maakt de differentiatie 
in innovatiebeleid tussen de vmbo- en mhv-locatie zichtbaar. Het zijn twee scholen binnen 
één school met twee toegestane verschillende culturen. De richting waarin de school zich 
verder wil ontwikkelen, is voor alle medewerkers duidelijk. De interventies op micro-niveau 
moeten just-in-time zijn en afgestemd worden op het draagvlak en de draagkracht binnen de 
teams op de locaties. Variatie in interventies en tactische keuzes zijn van essentieel belang. 
Institutionalisering of verankering betekent dus ook dat er verschillen mogen zijn in tempo en 
niveau, maar dat er overeenstemming is over de strategische doelstelling en de 
gemeenschappelijke betekenisgeving erover.  
 
Wij concluderen dat de verificatieprocedure en de uitkomsten van het reflectieproces die tot 
stand zijn gekomen op basis van het gesprek op School C, onze conclusies van deze casus 
versterken. Ze passen ook bij de evaluatie van het conceptuele model die wij in de 
discussieparagraaf hebben uitgevoerd. 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B 7 School D 

119 

7 School D  
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek op School D nader toegelicht. Na een beschrijving van 
de school (paragraaf 7.1) en een toelichting op de gehanteerde methode (paragraaf 7.2) 
volgen in paragraaf 7.3 de resultaten per veronderstelling en in paragraaf 7.4 de hieraan 
verbonden conclusies. Vervolgens is in paragraaf 7.5 een discussie opgenomen. Het 
onderzoek op School D wordt afgesloten met een verzoek tot verificatie en reflectie in 
paragraaf 7.6. 
 
Voor paragraaf 7.1 tot en met 7.4 verwijzen wij naar Deel A van dit proefschrift.  
 
 
7.5 Discussie 
School D zouden wij willen karakteriseren als een school met een helder geformuleerde en 
consistente visie op de stelselmatige verbetering van het onderwijs. School D kiest voor een 
vernieuwend onderwijsconcept dat aansluit bij ‘het goede uit het heden en verleden’: werken 
in leergebieden en met projectonderwijs dat gericht is op zinvol en betekenisvol leren. 
Daarnaast kiest de school voor volledige digitalisering van de onderwijsleeromgeving en de 
werkomgeving van docenten. Het methodevervangend werken met laptops vormt de kern 
van de praktische uitvoering van de vernieuwing. Alle leermaterialen en lesstof worden 
aangeboden in de elo, die leerlingen via hun Macbook raadplegen. Wat School D interessant 
maakt als casus binnen de meervoudige gevalsstudie is het consistente beleid, de heldere 
strategische lijn voor docenten en externe stakeholders en de aard van de vernieuwing die 
met betrekking tot het onderwijsconcept ‘dicht bij huis blijft’, maar qua instructietechnologie 
en werkomgeving voor docenten zeer vooruitstrevend is.  
 
 
Relatie leiderschap en context 
De beleidsontwikkeling en -realisering op School D wordt duidelijk bepaald door de directeur-
bestuurder. Hij heeft in een lange aanloop toegewerkt naar het digitaliseringsproject dat wij 
onderzoeken. Qua onderwijsverbetering volgt hij de ontwikkelingen van andere scholen, 
maar hij kiest volgens ons daarbij voor de ‘zone van naaste ontwikkeling’ voor docenten en 
ouders. Opvallend is de aandacht voor het smeden van allianties met collega-instellingen en 
het betrekken van ouders bij de ontwikkelingen. Ook het lid worden van de OVC past in de 
digitaliseringstrategie. Het bewerkstelligen van draagvlak wordt belangrijk gevonden. De 
strategie daartoe bestaat in onze ogen uit drie componenten: strategische doelen die 
aansluiten bij de mogelijkheden van de school, een duidelijk boodschap met betrekking tot 
de te volgen koers en ondersteunend personeelsbeleid. De dubbele balans tussen reageren 
op druk uit de omgeving, maar ook het benutten van de mogelijkheden die de context biedt 
enerzijds en rekening houden met de innovatiecapaciteit van de schoolorganisatie 
anderzijds, geven wij weer in figuur 7.2. als contextmanagement (Waslander, 2007). 
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Figuur 7.2 Leiderschap en context, een dubbele balans. 
 
 
Relatie leiderschap en leren 
Het pilotonderzoek op School A (paragraaf 3.8) laat zien dat participatie van leidinggevenden 
en samenwerking door docenten een positieve bijdrage leveren aan individuele en 
collectieve leerprocessen. Uit de resultaten van School D krijgen wij de stellige indruk dat op 
verschillende manieren door docenten wordt samengewerkt aan het ontwikkelen van 
gedigitaliseerd leermateriaal en de inpassing ervan in het onderwijsleerproces. De 
belangrijkste structurele basis ligt in de kernteams. Deze zijn al vanaf schooljaar 2003-2004 
in ontwikkeling en verantwoordelijk voor het maken van tactische en strategische keuzes met 
betrekking tot de operationele kant van het onderwijsleerproces. Deze teams worden bij de 
introductie van de laptops en het overgaan op volledig methodevervangend gedigitaliseerd 
leermateriaal ook hiervoor verantwoordelijk. Samenwerken, het maken van afspraken tussen 
docenten in een kernteam en het gezamenlijk reflecteren op het ontwikkelingsproces zien we 
ook terug in de periode die wij onderzocht hebben. De centrale rol van het kernteam bij het 
ontwikkelen van onderwijskundige ideeën binnen de centraal vastgestelde en gezamenlijk 
afgesproken onderwijsvisie is een constante. Het functioneren van de kernteams, vaksecties 
en de organisatie van de speciaal georganiseerde ontwikkelmiddagen leiden enerzijds tot 
een duidelijke taakgerichtheid voor de docenten en anderzijds tot het samenwerken ‘on the 
job’ en gezamenlijk reflecteren op de werkwijze en het effect ervan op het 
onderwijsleerproces. Wij constateren dat er in allerlei verschillende en elkaar overlappende 
collectieve werkverbanden geleerd wordt door docenten om het nieuwe onderwijsconcept in 
combinatie met de digitaliseringdoelstelling onder de knie te krijgen. Dit is een sterke 
basisconditie voor verankering van het vernieuwingsproces (Runhaar, 2008; Imants, 2002a). 
 
Duidelijkheid over de rolverdeling tussen kernteams (aandacht voor het primaire proces) en 
vaksecties (leergebieden) duidt op evenwicht in de schoolorganisatie tussen deze twee 
‘belangengroepen’. Hierbij werkt het gezamenlijk gebruik van laptops, de elo en 
gedigitaliseerd leermateriaal als een stimulans. 
 
Een overzicht over de middelen en interventies die zijn ingezet gedurende de onderzochte 
periode van onderwijsvernieuwing op School D, heeft geresulteerd in figuur 7.3. Uit de 
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resultaten van veronderstelling 5 is gebleken dat de schoolleiding structuurinterventies heeft 
ingezet om het werken aan de onderwijsvernieuwing een nieuwe impuls te geven. Wij doelen 
op de invoering van laptops om hiermee een betere uitvoering en invulling te kunnen geven 
aan de onderwijsvisie (zie paragraaf 7.1). Ook al is de introductie van het werken met 
gedigitaliseerd leermateriaal met ingang van schooljaar 2007-2008 al in 2003 in het SBP 
opgenomen, toch beschouwen wij het moment dat docenten in de brugklas vmbo volledig 
overgaan op laptops en gedigitaliseerd leermateriaal binnen het nieuwe onderwijsconcept 
(leergebieden en projectonderwijs) als een grote aanpassing van de gevestigde praktijk. 
Vanaf schooljaar 2007-2008 ontstaat eenzelfde situatie voor steeds nieuwe teams. Wij zullen 
aan de hand van figuur 7.3 de ontwikkeling in kaart brengen vanaf de introductie van de 
laptops tot aan het eind van de door ons onderzochte periode, waar wij institutionalisering 
constateren bij de teams die het langst hebben gewerkt met gedigitaliseerde leermiddelen.  
 
Zoals eerder opgemerkt, is de start van de invoering gedurende een lange periode 
voorbereid. De startsituatie wordt getypeerd door een mix van structuur- en 
procesinterventies. De feitelijke introductie van de laptops, de daarvoor benodigde 
aanpassingen in de ict-infrastructuur van de school en het leren werken ermee beschouwen 
wij als structuurinterventies. Facilitering in tijd en ondersteuning door experts, overleg van de 
directeur-bestuurder met sectordirecteuren en afdelingsleiders en de organisatie van 
professionaliseringsactiviteiten beschouwen wij als procesinterventies. Ze zorgen ervoor dat 
docenten vanaf het begin individueel en als collectief zijn gevraagd om hun gebruikelijke 
wijze van werken, doen en denken aan te passen. Deze ingrijpende verandering van de 
bestaande situatie geven wij in figuur 7.3 aan met de feedbackpijlen 1 en 2.  
 
De inzet van een laptop per leerling en het methodevervangend gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal hebben ertoe geleid dat docenten andere onderwijskundige keuzes hebben 
moeten maken binnen de invulling van hun vak. Het leggen van de verantwoordelijkheid voor 
dit operationele onderwijsproces in het onderbouwteam is succesvol gebleken, alhoewel er 
wel verschillen zitten tussen samenwerkende docenten onderling. Docenten waarbij het 
digitaal werken achterblijft, worden ondersteund door een onderwijskundige en door 
informele leiders die bewust worden ingezet door de schoolleiding. Deze docenten 
beschikken over eigenschappen als acceptatie door het team en een grote deskundigheid. 
Zij trachten zowel het individueel als het gezamenlijk gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal te bevorderen, passend binnen de onderwijskundige keuzes van het team. Wat 
wij hier zien, sluit aan bij bevindingen van Miedema & Stam (2009) die constateren dat de 
inbedding van individuele leerprocessen in de gemeenschappelijke activiteiten na onrust en 
discontinuïteit tot leren en bevlogenheid kunnen leiden. De doorgaande cyclus van 
geïntegreerd individueel en gezamenlijk leren dat in de teams en vaksecties opgang komt, 
geven we weer met de cyclus van leerconversies met de index 3. 
 
Het gezamenlijk werken en leren in teams vormt de werkomgeving van de docenten. Om als 
docent te kunnen functioneren, zijn er diverse professionaliseringsactiviteiten, gericht op het 
persoonlijke vaardighedenniveau van een docent. De ‘loop’ met de index 4 in figuur 7.3 
illustreert dit. 
 
Daarnaast zijn er georganiseerde vormen van samenwerking. De in de resultaten genoemde 
ontwikkelmiddagen vormen de belangrijkste. Tijdens deze ontwikkelmiddagen wordt de focus 
gelegd op de professionalisering van teams en secties met betrekking tot het gebruik en de 
ontwikkeling van gedigitaliseerd leermateriaal. Dit is de reden dat we deze interventie op 
groepsniveau plaatsen waar lerende groepen vakdocenten in een reflectieve dialoog met 
elkaar tot gezamenlijke betekenisgeving komen (zie index 5 in figuur 7.3).  
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Figuur 7.3 Interventies gericht op een lerende cultuur in School D ten behoeve van een 
doorgaande onderwijsontwikkeling. 
 
In figuur 7.3 nemen we een feed forwardpijl op tussen het individuele en organisatieniveau 
(index 6). De reden hiervoor is dat de schoolleiding aandacht heeft voor het functioneren en 
welzijn van individuele docenten, bijvoorbeeld door regelmatig aanwezig te zijn tijdens de 
ochtendpauze in de personeelskamer van de locaties en door lunchafspraken met docenten 
te beleggen. De schoolleiding heeft aangegeven het belangrijk te vinden contact te houden 
met docenten tijdens het werk. Het zorgt ervoor dat er over en weer begrip blijft bestaan en 
het verschil in perspectief tussen leiding en medewerkers helder is. Volgens de schoolleiding 
draagt dit bij aan een betere afstemming van proces- en structuurinterventies. 
 
De relatie tussen ‘Leerprocessen op groepsniveau’ en ‘Leerprocessen en verankeren in de 
organisatie’ wordt weergegeven door pijl 7 in figuur 7.3. Binnen de onderbouw van School D 
is een eenduidige en gedeelde visie op het vmbo- en hv-onderwijs ontstaan van waaruit de 
teams functioneren. Er zijn verschillen tussen leergebieden in het concreet gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal, maar binnen alle vakken werken docenten zonder methoden 
en met een laptop per leerling. Daarnaast is er overeenstemming over de strategische 
doelstellingen, onderwijskundige pijlers en de gezamenlijke betekenisgeving hierover. Deze 
aspecten vormen voor School D de basis voor deze duurzame onderwijsvernieuwing  
 
Gespreid leiderschap vinden we terug in verschillende settings in School D. Hierbij laten ook 
andere actoren dan de directeur-bestuurder zien hoe de onderwijsvisie nader 
geconcretiseerd wordt (Spillane et al., 2004). Op het tactisch-operationeel niveau spelen de 
sectordirecteuren in samenwerking met afdelingsleiders een belangrijke rol. Ons onderzoek 
heeft daarnaast opgeleverd dat binnen School D bewust wordt gewerkt met informele leiders 
op de werkvloer. Figuur 7.4 geeft een weergave van de aard van de inhoudelijke 
communicatie en afstemming binnen het leidinggevend kader van School D. De directeur-
bestuurder heeft samen met zijn sectordirecteuren de innovatiestrategie duidelijk besproken 
en neergezet in zijn school. In dit figuur is de leiderschapspraktijk tussen de directeur-
bestuurder en afdelingsleiders eenzijdig gericht. De reden hiervoor is dat er nog te weinig 
coaching vanuit de sectordirecteuren naar de afdelingsleiders plaatsvindt en de directeur-
bestuurder de regie enigszins overneemt. Wij hebben geen aanwijzingen gevonden die 
wijzen op functionele interactiviteit tussen de sectordirecteuren en de afdelingsleiders. Dit 
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verklaart de lichtere kleur van deze leiderschapspraktijk-driehoek tussen sectordirecteuren 
en afdelingsleiders in figuur 7.4. In vervolgonderzoek zou onze derde veronderstelling nader 
onderzocht kunnen worden wat betreft de feitelijke betrokkenheid van de centrale directie - 
zowel directeur-bestuurder als sectordirecteuren - en het leren van het middenkader. Dit is 
mede interessant, omdat we op basis van de onderzoeksresultaten wel de indruk krijgen dat 
de afdelingsleider een echte ‘linking-pin’ zou moeten zijn. Hiernaar wordt constant gezocht 
vanuit de schoolleiding. Er wordt getracht om de afdelingsleider als middel in te zetten om 
het digitaliseringsproces goed te laten verlopen.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 7.4 Leiderschapspraktijk gericht op gespreid leiderschap binnen het leidinggevend 
kader. 
 
 
Bindende factor van gedigitaliseerd leermateriaal 
Voor de in veronderstelling 4 beschreven bindende factor van het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal heeft School D verschillende positieve aanwijzingen gegeven. De in paragraaf 
7.4 geformuleerde conclusie laat de relatie zien tussen het gebruik van de laptop en de 
realisatie van taak- en doelafhankelijkheid. Kennelijk heeft deze structuurinterventie van de 
schoolleiding er zichtbaar toe bijgedragen dat docenten zijn gaan samenwerken en 
gezamenlijk leren. 
 
 
De ‘fit’ van het conceptuele model voor School D  
Als we voorgaande analyse van het veranderproces op School D in verband brengen met 
het bijgestelde conceptuele model (paragraaf 3.8), merken we het volgende op: 
- Contextmanagement is een zeer relevante factor tussen omgevingsinvloeden en processen 
in de school. Binnen School D is deze sterk verbonden met strategisch leiderschap van de 
directeur-bestuurder. Zijn werkervaring en overtuiging zijn van grote invloed geweest op het 
strategisch innovatiebeleid. 
- Organisatieleren is een bruikbaar concept geweest voor de analyse van leerprocessen in 
het kader van een toenemend gebruik van en een positieve beeldvorming over 
gedigitaliseerd leermateriaal binnen School D. 
- De integratie van de modellen voor Gespreid Leiderschap (Spillane et al., 2004) en 
Organisatieleren (Crossan et al., 1999), zoals geïntroduceerd in paragraaf 3.8, heeft ons met 
name geholpen inzicht te krijgen in de leerprocessen op verschillende niveaus in de school 
en de participatie van leidinggevenden hieraan. Hierdoor is mede zichtbaar geworden dat op 
het niveau van sectordirecteuren-afdelingsleiders nog verdere ontwikkeling en optimalisering 
zouden moeten plaatsvinden (zie figuur 7.4).  
- Het onderscheid tussen structuur- en procesinterventies, zoals beschreven in paragraaf 
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3.8.6, is productief gebleken bij de analyses van de processen in School D. De positieve 
ontwikkeling in het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en de beeldvorming hierover 
door docenten is via het concept van organisatieleren te verklaren, doordat proces- en 
structuurinterventies elkaar afwisselen en aanvullen in het kader van een centraal 
innovatieconcept. Aan deze interventies zijn randvoorwaarden gekoppeld, zoals de aanschaf 
van laptops en de facilitering in ontwikkeltijd en deskundigheidsbevordering. Deze 
interventies hebben op individueel niveau geleid tot grenservaringen (Miedema & Stam, 
2009) van docenten, op groepsniveau tot taak- en doelinterdependentie (Runhaar et al., 
2007) en gezamenlijke betekenisgeving (Sleegers, 2003) binnen teams en op 
organisatieniveau tot zelfsturende teams waarin methodevervangend met gedigitaliseerd 
leermateriaal wordt gewerkt. 
 
 
7.6 Verificatie en reflectie door School D 
De resultaten (paragraaf 7.3) en conclusies (paragraaf 7.4) zijn voorgelegd aan een 
afdelingsleider onderbouw en een afdelingsleider bovenbouw. Zij hebben ingestemd met de 
inhoud van deze twee paragrafen door terug te melden dat zij zich in de geformuleerde 
resultaten en conclusies te kunnen vinden. Ondanks verschillende verzoeken van onze kant 
waarin wij de meerwaarde en het belang van een verificatie en reflectie in de vorm van een 
presentatie en persoonlijk gesprek hebben beargumenteerd, is de afdelingsleider onderbouw 
niet op meer gedetailleerde vragen van ons ingegaan, die wij in een aangepaste versie 
tijdelijk aan beide paragrafen hebben toegevoegd. De reden hiervoor is dat de school 
bekend staat als een succesvolle vernieuwer van het onderwijs door digitalisering. De 
afwijzing van ons verzoek voor overleg en feedback is gekomen in een periode dat de 
schoolleiding zichzelf en de docenten heeft willen beschermen tegen aandacht voor zaken 
die niet direct samenhangen met het primaire proces. Dit kan beschouwd worden als een 
bevestiging van contextmanagement in de definiëring die wij daaraan gegeven hebben in 
paragraaf 3.8.2.  
 
Wij concluderen dat de evaluatie van het conceptuele model die wij in de discussieparagraaf 
hebben uitgevoerd, als geldig kan worden verklaard en als basis zal dienen voor de cross 
case analyse in hoofdstuk 10 van dit proefschrift. 
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8 School E 
In dit hoofdstuk worden de resultaten en conclusies van het onderzoek op School E 
beschreven. Na een beschrijving van de school (8.1) en een toelichting op de gehanteerde 
methode (8.2) volgen in paragraaf 8.3 de resultaten per veronderstelling. In paragraaf 8.4 
worden de conclusies geformuleerd over de resultaten van School E. In paragraaf 8.5 
Discussie volgt de ontwikkeling van School E in de vorm van de presentatie van enkele 
patronen. Tot slot wordt in paragraaf 8.6 de verificatie en reflectie op School E beschreven 
aan de hand van een slotgesprek met de directeur-bestuurder en het hoofd personeel van 
het Bestuursbureau. 
 
 
8.1 Beschrijving van de school 
School E is een brede openbare regionale scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, 
vmbo, havo, vwo en gymnasium. De school telt ongeveer 2250 leerlingen en 100 docenten 
en onderwijsondersteunend personeel. Er zijn een directeur-bestuurder, twee 
sectordirecteuren en afdelingsleiders. De leerlingen volgen onderwijs op vier locaties die 
gevestigd zijn in twee plaatsen in het noorden van Nederland: 
- Locatie R is een brede vmbo-opleiding. 
- Locatie Z verzorgt onderwijs voor vmbo-t, havo, vwo en gymnasium. 
- Locatie D verzorgt onderwijs voor vmbo, havo en onderbouw vwo. 
- Locatie P is de school voor praktijkonderwijs. 
De school kent speciale klassen om de doorstroming te bevorderen binnen het vmbo en 
tussen het vmbo en andere opleidingen. Zo is er een tussenklas praktijkonderwijs-lwoo/basis 
beroepsgerichte leerweg. Er is een theoretische leerweg (tl)-mbo voor doorstroming naar 
mbo en tl-havo, de zogenaamde havo-kansklas, voor doorstroming naar havo. De vmbo-
onderbouw sluit aan bij het leren in de basisschool. Groepjes leerlingen leren en werken 
samen op een leerplein aan hun (week)taken en projecten. Reflecteren is een vast 
onderdeel van het leerproces. Gymnasiumleerlingen vormen inmiddels een aparte groep. 
Tenslotte is het vermeldenswaard dat er een zogenaamde vwo+-klas is, waarin het accent 
ligt op zelfstandig werken en leren. Voor de overige havo-vwo opleidingen geldt het 
klassikale vakgerichte onderwijs met aandacht voor de actieve rol van leerlingen. 
 
School E is gehuisvest in oude en deels ook verouderde schoolgebouwen. Vooral de locatie 
Z is ongeschikt voor het realiseren van de onderwijsvernieuwing, omdat de inrichting van het 
gebouw en de ict-infrastructuur ongeschikt zijn. In september 2008 besluit de gemeente waar 
de hoofdvestiging van School E staat, om voor een drietal scholen een onderwijspark te 
realiseren. De deelnemende scholen hebben zich gebogen over de onderwijsprincipes die 
voor de nieuwbouw leidend moeten zijn. In juni 2009 vindt de aftrap plaats voor de realisatie 
van het onderwijspark, waar behalve scholen ook een creatief en cultureel centrum en een 
ict-multimedia-centrum onderdak vinden. Zij delen de moderne voorzieningen van het park 
met elkaar. Ook voor de dislocatie in een andere gemeente staan nieuwbouwplannen op 
stapel. 
 
De school is een streekschool voor de regio en heeft diverse samenwerkingsverbanden met 
toeleverende en voortgezette opleidingen in de regio. Ook is er samenwerking met een 
lerarenopleiding om gezamenlijk excellente leraren op te leiden in het kader van de 
Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap (OCW, april 2009).  
 
In het Strategisch Beleidsplan (SBP) 2007-2011 wordt de nadruk gelegd op 
talentontwikkeling, niet alleen voor leerlingen, maar ook voor onderwijzend personeel en 
leidinggevenden. Het SBP is geschreven nadat enkele werkgroepen, bestaande uit 
leidinggevenden, docenten en vertegenwoordigers van diverse groeperingen van 
belanghebbenden uit de schoolomgeving, zich over een achttal punten van aandacht of zorg 
hebben uitgesproken in een dialogisch proces. De visie achter het SBP is een 
ontwikkelingsvisie die gestoeld is op drie pijlers:  
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- Versterking van het onderwijsconcept door digitalisering. Aan het onderwijsconcept ligt de 
opvatting ten grondslag dat leren een actief, reflectief en effectief proces moet zijn. Het 
onderwijs moet aansluiten bij de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en 
moet eruit halen wat er in zit. Digitalisering is hierbij een hulpmiddel. Dit onderwijsconcept 
geldt voor zowel leerlingen als onderwijzend personeel en leidinggevenden.  
- Het ontwikkelen van nieuwbouw in een modern, duurzaam onderwijspark dat past bij het 
onderwijsconcept dat in het SBP beschreven wordt. Het is de bedoeling dat een “rijke open 
source, wireless digitale leeromgeving (elo)” tot stand komt (E12, maart 2010). 
- Het op elkaar afstemmen van doelen en ambities van medewerkers en de 
schoolorganisatie via het project ‘Investors in people’ (IIP). De volgende aandachtspunten 
zijn hierbij van belang: een integraal personeelsbeleid (IPB), nadruk op samenwerken, de 
ontwikkeling van een open en directe cultuur waarbij medewerkers elkaar kunnen 
aanspreken op hun gedrag en een coachende stijl van leidinggeven. Volgens het SBP tracht 
de schoolleiding hiermee voldoende draagvlak te creëren voor innovatie en de ontwikkeling 
van een professionele cultuur. 
 
 
8.2 Methode 
Van de beschreven onderzoeksopzet in hoofdstuk 4 is niet afgeweken wat betreft de 
verrichte onderzoeksactiviteiten op School E. De aantallen medewerkers die wij hebben 
geïnterviewd en in vragenlijsten hebben bevraagd, zijn af te lezen in figuur 4.1. In paragraaf 
3.4 staan uitgebreide toelichtingen op de aanpak tijdens de onderzoeksjaren en het type 
afgenomen vragenlijsten en semi-gestructureerde interviews. Deze zijn ook van toepassing 
op School E. Om inzicht te krijgen in de onderwijsinnovatie op deze school zijn we in 
schooljaar 2007-2008 gestart met het verzamelen van onderzoeksgegevens. Dit is een 
belangrijk jaar in de innovatiehistorie van School E, omdat in dit schooljaar de nieuwe 
bestuurder leiding heeft gegeven aan de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan (SBP). 
De laatste onderzoeksgegevens zijn verzameld in de eerste helft van schooljaar 2010-2011. 
De focus van het onderzoek is gelegen op de ontwikkelingen in de onderbouw van de school 
in een van beide gemeentes ofwel de locaties R en Z. 
 
 
8.3 Resultaten 
 
Innovatiehistorie van School E 
In 2006 wordt een nieuwe directeur-bestuurder aangetrokken voor School E. De eerste 
activiteiten waar hij leiding aan geeft, zijn gericht op de ontwikkeling van het strategisch 
beleid voor vier jaar en de ontwikkeling van een besturingsfilosofie. In dit kader worden de 
bestuurlijke bevoegdheden door de gemeente overgedragen aan de algemeen directeur als 
professioneel bestuurder met de gemeente in de rol van toezichthouder. In 2006-2007 
verkrijgt School E bestuurlijke zelfstandigheid. In het jaar daarna wordt onder zijn leiding en 
met externe ondersteuning gewerkt aan een nieuw SBP. Hiervoor is met vertegenwoordigers 
van belangengroeperingen van binnen de school (medewerkers) en buiten de school 
(ouders, aanleverende en afnemende scholen en bedrijfsleven) gesproken over de school en 
de plaats van de school in de locale context. Hierbij zijn de sterke en zwakke kanten 
blootgelegd en er is met elkaar gepraat over problemen, ambities en de realisering daarvan. 
Het SBP 2007-2011 (E1, 2007) vormt de afronding van dit proces in. In de zomer van 2008 
wordt, eveneens onder leiding van de directeur bestuurder, de laatste hand gelegd aan de 
besturingsfilosofie die wordt uitgewerkt in het Handboek Governance (E2, juni tot en met 
oktober 2008).  
 
In het nieuwe SBP worden de contouren van een nieuw onderwijsconcept gepresenteerd in 
samenhang met de ontwikkeling van een professionele werkcultuur. Het nieuwe 
onderwijsconcept moet het mogelijk maken dat de missie van School E - “Wij willen dat 
mensen zich kunnen ontwikkelen met alle talenten waarover ze beschikken. ‘Eruit halen wat 
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erin zit’ is onze leidraad” gerealiseerd kan worden. Het onderwijs moet dus aansluiten bij de 
leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van individuele leerlingen. Het leren moet daartoe een 
actief, reflectief en effectief proces worden. Voor de vmbo-onderbouw worden daartoe in 
overleg met de docenten leerpleinen ingericht. In dit SBP wordt nog niet gesproken over de 
inzet van ict als belangrijk onderdeel van het onderwijsconcept. In 2008-2009 sluit School E 
zich aan bij de OVC en wordt actief gestart met de voorbereidingen om van ict - gebruik van 
elo en gedigitaliseerd leermateriaal - een speerpunt te maken in de ontwikkeling en 
implementatie van het onderwijsconcept (zie paragraaf 8.1). In dat kader worden in 2008-
2009 lma’s geselecteerd die aan het werk gaan in OVC-verband. In dit jaar worden ook 25 
jic’ers opgeleid. In deze periode experimenteren enthousiaste docenten al druk met de elo 
en gedigitaliseerde leerstof. In het jaarverslag over 2008 treffen we voor het eerst de plannen 
aan om een project op te starten waarbij leerlingen over een laptop kunnen beschikken. De 
start zou 2009-2010 zijn in het eerste leerjaar van het vmbo. Mede op initiatief van de OVC 
zetten de professionaliseringsplannen 2009-2010 en 2010-2011 structureel in op 
professionalisering van het gehele onderwijzend personeel op het gebied van ‘ict en 
onderwijs’ voor de gehele school. Op het moment dat we het onderzoek op School E moeten 
afsluiten is ict dus pas goed anderhalf jaar voor alle docenten een expliciet onderdeel van 
hun professionele ontwikkeling.  
 
Bij het afsluiten van het onderzoek is ook een ander element uit het SBP nog in ontwikkeling. 
Dit betreft het investeren in het menselijk kapitaal (IIP). In dit kader wijzen we op de 
voortgang in het ontwikkelen van een integraal personeelsbeleid en de ontwikkeling van de 
competenties van leidinggevenden door training en coaching. Het aanpassen van de eigen 
stijl van leidinggeven aan de leiderschapsbehoeften van de ander (situationeel leiderschap) 
is een speerpunt hierbij (zie ook figuur 8.1).  
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Projectplan 
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concept voor 
onderwijspark 

Start 
identiteitstraject 

Figuur 8.1 Schematische weergave van het onderwijsvernieuwingsproces op School E. 

 

 

Veronderstelling 1 

Leiding geven aan onderwijsvernieuwing vereist contextmanagement. 
Voor deze veronderstelling hebben we de onderzoeksgegevens van School E onderzocht op 
verwijzingen naar de volgende indicatoren: 
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1. Oriëntatie door de schoolleiding op relevante onderwijskundige en maatschappelijke 
ontwikkelingen. 
2. Het richting geven aan de het proces van permanente schoolontwikkeling op het vlak van 
visie en strategisch beleid. 
3. Omgaan met druk uit de omgeving en het benutten van kansen die de omgeving biedt om 
vorm te geven aan het proces van schoolontwikkeling.  
4. Hoe de schoolleiding bij dit alles rekening houdt met draagvlak en draagkracht van de 
organisatie.  
  
De huidige directeur-bestuurder van School E heeft zich in zijn periode als schoolleider van 
sterk innovatieve scholen in een grote stad in het westen van Nederland en als bestuurder 
op stedelijk niveau aldaar laten kennen als iemand die goed op de hoogte is van landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van onderwijsontwikkeling in relatie tot omgevingsfactoren en 
politieke beleidsvorming. Deze eigenschappen worden ook duidelijk in een van de eerste 
activiteiten die hij aanpakt voor School E: de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan 
(SBP) en - in het kader van de bestuurlijke verzelfstandiging van School E - het geleidelijk 
aan ontwikkelen van het Handboek Governance (zie in dit verband ook paragraaf 5.5.1 en de 
Innovatiehistorie). Verderop bij de beschrijving van de resultaten bij deze en andere 
veronderstellingen zullen we zien hoe de oriëntatie op relevante onderwijskundige en 
maatschappelijke ontwikkelingen een bron is voor visieontwikkeling, innovatie en 
samenwerking met andere scholen en organisaties. Karakteristiek voor het SBP 2007-2011 
is de ambitie die eruit spreekt: een visie die onderwijsvernieuwing inkadert in een opvatting 
over schoolontwikkeling in brede zin. Het volgende citaat is uit de inleiding van de directeur-
bestuurder op het SBP. Het is een goede illustratie van deze ambitie.  
SBP 2007-2011 (E1, 2007) 
“De gemeenschap die we als [School E] vormen, heeft een aantal kenmerken. Die 
kenmerken zijn nodig om onze ambities waar te maken, maar ze passen ook bij onze kijk op 
onderwijs en mensen. 
- Wij vinden samenwerking belangrijk en nodig om tot de beste prestaties te komen. Als 
school staan we voor vele opgaven. Die klussen klaren we samen. 
- Groei hoort bij onderwijs. Groei van leerlingen, maar ook van personeel en organisatie. 
Samen discussiëren we over manieren om die groei te realiseren. Daarbij besteden we veel 
aandacht aan het proces. We verliezen echter het resultaat niet uit het oog.  
- We staan midden in de maatschappij. We willen daar een actief onderdeel van zijn. Dat 
betekent dat we onszelf de opdracht geven om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van de maatschappij en de mensen die daarin leven. 
- Om dit alles te realiseren, is het nodig om een balans te vinden tussen ruimte bieden (aan 
leerlingen, medewerkers, partners van de school) en richting geven (inclusief een heldere 
werkorganisatie, duidelijke structuur, afspraken over gewenst gedrag).” 
Karakteristiek aan het SBP is de aandacht voor structuur en helderheid. Voor de 
hoofdstukindeling zijn statements gezocht die in de interne en externe communicatie zowel 
de visie als de ambitie verwoorden. Ieder hoofdstuk, in het SBP thema genoemd, is 
opgebouwd uit de vierslag ‘Kwesties’ (verbeterpunten die op basis van een analyse met 
interne en externe belanghebbenden zijn geformuleerd), ‘Ambities’ (lange termijn doelen), 
‘Resultaten’ (waar de komende vier jaar aan gewerkt wordt) en ‘IJkpunten’ (waarop de 
resultaten worden gemeten). 
SBP 2007-2011 (E1, 2007) 
“Onderwijs    Eruit halen wat erin zit 
Persoonlijke begeleiding  Geen confectiepak maar een maatkostuum 
Personeel    Jezelf blijven overtreffen 
Communicatie en organisatie Investeren in vertrouwen 
Cultuur en imago   Naar een eenduidige visie voor de buitenwereld en een  

professionele werkcultuur 
Samenwerking met de omgeving Waar een wil is, ontstaat een weg 
Huisvesting    Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je 
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overal (Einstein) 
Ondersteuning onderwijsproces Geen emmers volgooien, maar vuurtjes aansteken.” (1) 
 
Het is volstrekt duidelijk dat de directeur-bestuurder het als zijn persoonlijke rol en opdracht 
ziet om richting te geven aan het strategisch beleid en dit ook te bewaken. Dit kunnen we het 
beste illustreren aan het profiel dat door hem is opgesteld, waarvan we hierna enkele 
elementen citeren. De wijze waarop hij dit doet beschrijven we bij veronderstelling 5, 
fragment 38. 
Handbook Governance §20 Profiel Directeur-bestuurder (E2e, september 2008) 
“De directeur-bestuurder is in strategisch opzicht de belangrijkste netwerker van de 
organisatie. Hij heeft een sterk netwerk en goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn, waarmee 
hij mogelijkheden die op termijn van strategisch belang kunnen zijn vroegtijdig signaleert. Als 
boegbeeld van de organisatie verbindt hij het maatschappelijk veld aan de scholen en de 
scholen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Hij is sterk in het uitzetten van een visie en 
koers en weet dit op geïnspireerde manier uit te dragen. De koers zet hij op hoofdlijnen uit, 
waarbij hij inspeelt op relevante externe en interne ontwikkelingen. Hij bewaakt de 
samenhang en consistentie waarmee het beleid wordt uitgestippeld en bewaakt de 
voortgang op hoofdlijnen met een goed gevoel voor de mate waarin de strategische intenties 
gerealiseerd worden. Hierin toont hij zich op strategisch niveau een monitor van 
beleidsrealisatie.” 
Dit profiel is met medewerking van een extern deskundige tot stand gekomen op basis van 
opvattingen van de directeur-bestuurder zelf. Op een vraag hoe essentieel hij de rollen, die 
in deze profielschets genoemd worden, voor zich zelf ziet, geeft hij het volgende antwoord. 
Directeur-bestuurder (E22, december 2010) 
“Ja, essentieel, maar ze zijn essentieel voor de functie op zich. Dus ook voor mijn eventuele 
opvolger.” Deze opmerking is tevens een illustratie van een visie op duurzaam leiderschap. 
(2) 
 
In het SBP zien we deze rol ook duidelijk terug als het gaat om het personeelsbeleid dat 
nodig is om als innovatieve schoolorganisatie het onderwijsvernieuwingsconcept te 
realiseren. Voor School E is het nodig een professionele werkcultuur te ontwikkelen die 
zowel door de school als organisatie, maar ook door de medewerkers zelf in stand moet 
worden gehouden. We citeren hierna een van de zogenaamde ‘Kwesties’, een analyse die in 
het SBP is opgenomen als het gaat om professionaliteit van de medewerkers. Bij 
veronderstelling 2, respectievelijk veronderstelling 5, gaan we dieper in op de wijze waarop 
de ontwikkeling van de professionele cultuur wordt vormgegeven en de aard van de sturing 
die daarbij wordt toegepast. 
SBP 2007-2011 (E1, 2007) 
- “Medewerkers van onze school leveren hoge kwaliteit. Onze personeelsleden worden over 
het algemeen positief gewaardeerd op het terrein van (persoonlijke) betrokkenheid. Enkele 
zaken in het gezamenlijk functioneren van de medewerkers kunnen beter. Het gaat onder 
andere om een verhoging van de discipline en het tonen van voorbeeldgedrag, een goede 
analyse op het aantal taken dat een medewerker heeft, de intensiteit van de scholing die 
personeelsleden kunnen volgen en het beeld dat er een eilandcultuur bestaat. De directie 
heeft in deze aspecten een centrale rol. Iedereen moet het gevoerde beleid dragen, zodat 
een eenduidige uitstraling van onze school ontstaat. 
- Uit het tevredenheidonderzoek onder medewerkers (2007) blijkt voldoende draagvlak voor 
het uitgevoerde beleid.” (3) 
 
De directeur-bestuurder benadrukt in een telefonisch interview dat de school in eerste 
instantie partner wil zijn in de wereld van onderwijs en jongeren in de regio. Hij benadrukt 
daarbij twee principes, namelijk die van dialoog en horizontale verantwoording die er toe 
moeten leiden dat het SBP geen papieren tijger zal zijn. Het is tot stand gekomen met 
vertegenwoordigers uit de school en de schoolomgeving. Het is de bedoeling dat dit proces 
bijdraagt aan commitment en eigenaarschap. Hij zegt daarover: 
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Directeur-bestuurder (E22, december 2010) 
“Wat er staat [in het strategisch plan] is in werkgroepen veelvuldig over gesproken en in 
meerdere sessies geformuleerd door de mensen zelf. Het is een product van de mensen 
zelf. Ze hebben daar continue op gespiegeld en gereflecteerd. Daarna is pas het plan 
geschreven. Ik verwacht dat de visie die daaruit spreekt bekend is. De leidende principes 
worden wel gedragen door de medewerkers. En dat blijkt ook uit de tevredenheidsmetingen 
die we regelmatig uitvoeren.” 
In de inleiding van het strategisch plan formuleert hij het zelf als volgt: 
SBP 2007-2011 (E1, 2007) 
“Aan de totstandkoming van dit plan hebben veel mensen, van binnen en buiten de school, 
hun medewerking verleend. Hun inzet heb ik zeer gewaardeerd. Zonder hun inzet, en dit is 
géén gemeenplaats, zou het plan niet geworden zijn wat het nu is. Wij houden ook richting 
de toekomst de dialoog met onze omgeving gaande” (4) 
 
Toch is het niet onder druk van de directe schoolomgeving geweest dat de visie op 
schoolontwikkeling tot stand is gekomen. Volgens de directeur-bestuurder is het een 
beleidsmatige keuze geweest om een vernieuwend onderwijsconcept te ontwikkelen en in 
samenhang daarmee een cultuurverandering te stimuleren. Volgens de directeur-bestuurder 
is het eerder zo dat opvattingen van belanghebbenden in de omgeving van de school en 
landelijke (onderwijs)ontwikkelingen optimaal gebruikt kunnen worden om het 
innovatieproces te ondersteunen en te versterken. Het ‘managen van de context’ geldt als 
strategisch instrument. In een interview geeft hij daarover zijn opvattingen weer. 
Directeur-bestuurder (E8, oktober 2009) 
- “Scholen staan niet geïsoleerd in de maatschappij, maar gedragen zich vaak wel zo, 
volgens de directeur-bestuurder. Docenten in de school gedragen zich autonoom. Dat is de 
reden dat de contextdruk [op docenten] niet zo groot zal zijn en zich zal beperken tot de wet- 
en regelgeving.  
- De mindset van docenten speelt een belangrijke rol. De directeur-bestuurder denkt niet dat 
de context hierbij de druk veroorzaakt, maar de keuze van de school voor een 
onderwijsconcept, de faciliteiten die de school aanbiedt en het nieuwe gebouw dat eraan 
komt. Deze factoren zijn meer van invloed dan de maatschappelijke context.  
- De directeur-bestuurder ziet de OVC als belangrijke variabele. Er is contact opgenomen 
met de OVC (en ook de Open Leermaterialenbank), ómdat er een bepaalde visie is op wat 
de school wil.”  
Het belang van de OVC vinden we, in overeenstemming met wat de directeur-bestuurder 
hierover zegt, ook terug in het eerste professionaliseringsplan. 
Professionaliseringsplan 2009-2010 (E6, 2009) 
“Afhankelijk van het onderwerp van de studiemiddagen, zullen interne of externe trainers 
ingezet worden. Bij de inzet van externe trainers zal in eerste instantie de OVC 
geraadpleegd worden.” (5) 
 
De directeur-bestuurder benadrukt in fragment 5 het belang van de OVC “ómdat er een 
bepaalde visie is op wat de school wil.” Deze richtinggevende visie wordt dan ook 
gemotiveerd in de eerste zinnen van dit professionaliseringsplan. 
Professionaliseringsplan 2009-2010 (E6, 2009) 
“Informatie- en communicatietechnologie (ICT) en moderne media spelen een steeds 
prominentere rol binnen de maatschappij, privé-, onderwijs- en werkomstandigheden. De 
huidige generatie jongeren die deelneemt aan het voortgezet onderwijs, is opgegroeid met 
deze voorzieningen. Het onderwijs heeft als taak aan te sluiten bij de maatschappelijke 
ontwikkelingen rondom ICT en leerlingen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. In het 
verlengde hiervan biedt [School E] innoverend onderwijs aan middels het concept ‘één 
laptop per leerling’. Hierbij worden de werkboeken vervangen door digitaal leermateriaal dat 
beschikbaar wordt gesteld op een laptop. De lesboeken blijven daarbij gehanteerd.” (6) 
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De visie op de relatie tussen contextdruk en stimuleren van het vernieuwingsproces wordt 
bevestigd door leidinggevenden van School E.  
Directeur havo/vwo en afdelingsleider 1vmbo (E7, september 2009) 
- “De directeur-bestuurder en enkele teamleiders hebben School D te [vestigingsplaats 
School D] bezocht en gekeken op welke wijze daar met laptops gewerkt wordt. De collega’s 
waren enthousiast over de inzet van Macbooks en hebben gekozen om iets soortgelijks in 
1vmbo-bkt te gaan doen. 
- In het strategisch beleidsplan wordt de creativiteit van de individuele leerling als 
uitgangspunt genomen. Hierbij sluit, volgens de vmbo-teamleider, de keuze voor een 
Macbook aan. De variabelen uit de context zijn niet dwingend geweest, maar kunnen meer 
gezien worden als argumenten voor de onderbouwing van de keuze van het type laptop.  
- Basisscholen staan positief tegenover het gebruik van laptops en digiborden.  
- De impact van de directeur-bestuurder van de school. Hij heeft het personeel bij elkaar 
geroepen en zeer enthousiast toegelicht waar School E naar toe wil en hoe de schoolleiding 
dit denkt te bereiken. Hierbij zijn laptops noodzakelijk op de leerpleinen. Hij is hier heel 
resoluut in geweest. 
- Volgens de HV-locatiedirecteur is het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal een 
strategische beleidskeuze om de school te onderscheiden ofwel sterker te maken in de 
omgeving van [vestigingsplaats]. Het strategisch beleidsplan (opgesteld met stakeholders, 
waaronder basisscholen en bedrijven) is de grote motor. Strategische keuze kan beschouwd 
worden als een invloed uit de context. 
- Het belang van de informele context is belangrijk volgens HV-directeur. Op basis van het 
strategisch beleidsplan heeft de directeur-bestuurder ideeën geventileerd. De daaruit 
voortkomende gesprekken gelden als motor en zijn heel belangrijk. Bij de HV-locatie zijn 
deze gesprekken naar binnen gericht. Het VMBO staat daarentegen automatisch met een 
been in de maatschappij.” (7) 
 
Ook docenten zien eerder het beleid van de schoolleiding dan de impact uit de (directe) 
omgeving als aanleiding voor het proces van onderwijsvernieuwing. Dit wordt duidelijk uit de 
volgende twee fragmenten, waaruit tevens naar voren komt dat er draagvlak ontstaat voor dit 
beleid. Het eerste fragment is afkomstig van een vragenlijst over het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal. Het betreft een opmerking van een docent in het gedeelte 
“ruimte voor aanvullingen/opmerkingen”. Het tweede fragment komt uit een interview met 
docenten. In dit interview wordt de OVC genoemd als beïnvloedende factor. De opmerking 
hierover past ons inziens in de verklaring van de directeur-bestuurder hierover. Zie daarvoor 
fragment 4.  
- Vragenlijst gebruik gedigitaliseerd leermateriaal (E4, mei 2009) 
“VWO+ ziet veel mogelijkheden in het digitaal lesgeven, want onze leerlingen maken nu al 
veel gebruik van de computer in verband met hun huiswerk en projecten. We zouden we 
graag meer op dit gebied willen ontwikkelen, maar daar moeten wel mogelijkheden voor zijn. 
Misschien zouden we gefaseerd kunnen instappen. Zo gauw mogelijk vertrouwd raken met 
de Apple en materialen ontwikkelen en uitproberen en dan de rest van de lesgevenden in die 
klassen erbij betrekken. Eerst maar het gesprek van morgen afwachten met [directeur-
bestuurder] en kijken wat er mogelijk is. Wij zijn in ieder geval enthousiast geworden.” 
- Twee docenten (D9, maart 2010) 
“De centrale directie heeft twee jaar geleden het Macbook project geïnitieerd. De 
geïnterviewde docenten ervaren dit als beïnvloeding vanuit de omgeving. Omdat het niet 
bottom up is ontstaan (er was ook geen ’boe-geroep’), is er sprake van een bepaalde 
snelheid van invoeren. 
- Docent A ervaart het als heel positief dat dit initiatief van bovenaf is gekomen. Het zet aan 
tot daden en professionalisering. 
- Docent B ervaart de inzet van laptops als druk. Er wordt iets van je gevraagd, je moet iets 
en hier wil je graag als docent aan voldoen, terwijl je nog niet zover bent. 
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- Op de vraag of de docenten de druk en beïnvloeding vanuit de OVC hebben ervaren, 
reageren zij instemmend. Docent B licht toe dat hij de methode van de OVC ofwel de wijze 
waarop het leermateriaal aangeboden zou kunnen worden, goed vindt. 
- Docent A geeft aan dat zijn gedachten over het werken met een laptop per leerling een jaar 
voorafgaand aan het initiatief van de schoolleiding is begonnen. De situatie van het werken 
met laptops in zijn gedachte leek hem ideaal en is een jaar later bevestigd. Zij startpositie 
klopte dus volledig met de richting en uitgangspunten van de school.” (8) 
 
Ook uit de nabespreking door twee teamleiders en een lma van de locatie R van de 
vragenlijst over het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal, die op initiatief van OVC door 
alle OVC-scholen als beginmeting is uitgevoerd, blijkt al in het eerste voorbereidende jaar 
draagvlak te zijn voor de ingeslagen weg tot digitalisering. 
Rapportage Vragenlijst (E5, juni 2009) 
“[Teamleider vmbo-t en teamleider vmbo-bk] zijn het erover eens dat de draagkracht 
absoluut aanwezig is. De ontwikkelingen sluiten dus aan bij de wensen en behoeften.” (9) 
 
Over de periode 2009-2010 en de eerste helft van 2010-2011 hebben we geen expliciete 
informatie over de verdere ontwikkeling van het draagvlak. Er is wel een aantal indicaties dat 
dit niet wezenlijk verminderd zal zijn. De eerste indicatie is indirect en leiden we af uit de 
successen met betrekking tot de invoering van de laptops en het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal in het vmbo die gemeld worden bij veronderstelling 2. De tweede indicatie is de 
inschatting van de directeur-bestuurder op een vraag naar draagvlak in december 2010. 
Directeur-bestuurder (E22, december 2010) 
“Je ziet het ook aan het nieuwe strategische beleidsplan dat net klaar is en dat ook een 
andere vorm heeft, maar dat voortborduurt op wat hier ligt. Daar zie je dat hetzelfde proces 
[als in 2007-2008] heeft plaatsgevonden. Ik denk wel dat we een stap in dat proces gemaakt 
hebben de afgelopen vier jaar. Ik bedoel qua dialoog en communicatie met docenten en 
belanghebbenden. In het nieuwe beleidsplan is dat nog sterker geformuleerd. Het gaat om 
passie en talent benutten voor leerlingen, maar ook voor medewerkers en voor kans-denken 
en creativiteit.”  
In het SBP 2011-2015 wordt voor de medewerkers de volgende doelstelling geformuleerd 
met betrekking tot dit punt. Binnen het tijdsbestek van dit onderzoek is het helaas niet meer 
mogelijk om de feitelijk gerealiseerde draagvlakontwikkeling in deze periode mee te nemen.  
SBP 2011-2015 (E20, november 2010) 
“Maar het gaat om méér. Ook de cultuur van een organisatie zal gericht moeten zijn op kans-
denken en op creativiteit. Onze medewerkers moeten daarom zelf ervaren dat ze de ruimte 
hebben om hun ambities te verwoorden en hun kansen te zoeken binnen de met elkaar 
vastgestelde kaders.” (10) 
 
Tot slot stellen we vast dat we in onze onderzoeksgegevens nergens expliciete passages of 
uitspraken hebben gevonden die er op wijzen dat het afstemmen van het 
ontwikkelingsproces op de draagkracht van docenten of de schoolorganisatie actief wordt 
nagestreefd. Uit de voorgaande resultaten is gebleken, dat we daar wel veel indirecte 
aanwijzingen voor hebben gevonden. We wijzen op de herhaalde opmerkingen over het 
helder communiceren over beleidsvoornemens en het zoeken naar de balans tussen richting 
geven en ruimte geven, hetgeen moet bijdragen aan commitment en eigenaarschap. Het feit 
dat er draagvlak ontstaat, geeft aan dat de aanpak kennelijk niet op grote weerstanden heeft 
gestuit. Deze constatering geldt overigens meer voor de vmbo-locatie dan de havo/vwo-
locatie.  
 
 
Veronderstelling 2 
Er is een relatie tussen gezamenlijk leren door docenten en het gebruik van en de 
beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal.  
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Wat betreft deze veronderstelling is de onderzoeksdatabase van School E doorzocht op 
bewijsplaatsen voor de volgende drie indicatoren:  
1. Taakinterdependentie in een groep docenten: vormen van samenwerken en/of samen 
leren waarin sprake is van wederzijdse afhankelijkheid van groepsleden van elkaar bij het 
vervullen van taken. Ze helpen elkaar met concrete zaken. 
2. Doelinterdependentie in een groep docenten: een groep waarin de groepsleden open 
staan voor de ideeën en opvattingen van elkaar en die, met betrekking tot de 
onderwijsvernieuwing, hetzelfde doel nastreven. 
3. Processen in groepen die gekenmerkt worden door individuele en/of gezamenlijke 
reflecties.  
De eerste twee indicatoren hebben betrekking op groepsdynamiek en wederzijdse 
afhankelijkheid binnen het sociale proces. De derde indicator betreft het metacognitieve 
niveau ofwel het denken en uitwisselen over werken en leren. 
 
Vanaf het moment dat de nieuwe directeur-bestuurder is aangetreden in 2007, is er op zijn 
initiatief en onder zijn leiding gewerkt aan een besturingsfilosofie van School E waarin het 
onderwijskundige vernieuwingsbeleid op de lange termijn verbonden is met een 
innovatiestrategie die gekenmerkt wordt door investeringen in ‘het menselijk kapitaal’ van de 
school en in de ontwikkeling van een professionele werkcultuur. Deze aanpak geldt 
overigens voor alle betrokkenen: het leidinggevend kader, de medewerkers die betrokken 
zijn bij het onderwijs en de ondersteunende diensten. Wij beschrijven dit uitgangspunt 
uitvoerig bij de veronderstellingen 1 en 5. Een belangrijk aspect van de innovatiestrategie, 
vooral waar het gaat om de ontwikkeling en vormgeving van het nieuwe onderwijsconcept 
waar digitalisering een belangrijk onderdeel van uitmaakt, is de nadruk die wordt gelegd op 
het werken in teams en het vermogen van de sectordirecteuren en teamleiders om als 
‘people manager’ binnen de teams een professionele cultuur op te bouwen.  
 
De ontwikkeling van dit beleid is van zeer recente datum. Ze vertegenwoordigt ook een 
breuk met de gewoonten en cultuur van School E van vóór de periode die is gestart met de 
publicatie van het eerste SBP in 2007. Dit leidt ertoe dat we bij deze veronderstelling 
beginnen met het beschrijven van de beleidsintenties op het gebied van teamvorming en de 
aard van de gewenste professionele cultuur in de teams. Dit verklaart ook de grote 
hoeveelheid citaten uit beleidsdocumenten bij deze veronderstelling. Pas aan het eind van 
de periode waarover dit onderzoek loopt, vinden we de eerste beperkte praktijkervaringen 
met de uitvoering en implementatie van teams als context voor professionele ontwikkeling. 
(11) 
 
In het SBP van 2007 vinden we de eerste toelichting op de belangrijke rol die wordt 
toegekend aan het personeel van School E in het kader van het schoolontwikkelingsproces. 
“Persoonlijke professionaliteit” is hierbij een kernbegrip. Behalve door middel van het 
ontwikkelen van een “gedragen integraal personeelsbeleid” wordt samenwerken benadrukt 
en rol van leidinggevenden om dit proces te leiden en te coachen. Uit de dialoog die is 
gevoerd met medewerkers en externe belanghebbenden ten behoeve van het ontwikkelen 
van het SBP is namelijk naar voren gekomen dat medewerkers een grote mate van 
betrokkenheid tonen met leerlingen en de school, maar dat het gezamenlijk functioneren 
beter kan (fragment 3). De volgende twee fragmenten geven achtereenvolgens het 
uitgangspunt en de ambitie van School E weer met betrekking tot de ontwikkeling van het 
personeel. 
SBP 2007-20011 (E1, p.17, 2007) 
- “Personeel is de allesbepalende factor voor kwalitatief goed onderwijs en goede 
onderwijsontwikkeling. Wij hechten hieraan grote waarde en zien professionaliteit als een 
proces dat door de organisatie en de medewerkers in stand gehouden moet worden. 
- De kennis, vaardigheden en gedrag van onze medewerkers zijn dé factoren die ons succes 
bepalen. Dit betekent dat wij bovenal investeren in de ontwikkeling van ons menselijk 
kapitaal, de professionals binnen de organisatie. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever voor 
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talent en bieden naast goede arbeidsvoorwaarden ook ontplooiingsmogelijkheden, erkenning 
en waardering.”  
In de besturingsfilosofie van School E vinden we de volgende toelichting bij het begrip 
‘professionele werkcultuur’. 
 Handbook Governance §24 Besturingsfilosofie (E2f, juni 2008) 
“[School E] wil de komende jaren de kanteling maken van een politiek-ambtelijke organisatie 
naar een organisatie met een professionele cultuur van werken waarbij er wordt gestreefd 
naar persoonlijk en professioneel meesterschap. Er is sprake van een doelmatige en heldere 
communicatie waarbij het vanzelfsprekend is dat medewerkers zich binnen de organisatie 
lerend opstellen. Kenmerken van deze professionele cultuur zijn: een duidelijke 
werkstructuur, sterke wil om samen te werken, elkaar aanspreken op gedrag, 
ontwikkelingsgericht handelen, de daad bij het woord voegen, controleren van en 
aanspreken op afspraken, leren door reflectie, denken in oplossingen en er voor gaan.” (12) 
 
Op basis van de ambities is een aantal streefdoelen genoemd in de vorm van te behalen 
resultaten op dit punt. Naast de al genoemde ontwikkeling van integraal personeelsbeleid 
wordt ook de rol van leidinggevenden geformuleerd. 
SBP 2007 - 20011 (E1, p.17, 2007) 
“Een verdere ontwikkeling van een coachende stijl van leidinggeven en begeleiden. Hierin 
ligt veel nadruk op samenwerken. Ook bestaat er een cultuur waarin we elkaar aanspreken 
op ons gedrag. Dit betekent tevens een open en directe cultuur.” (13) 
 
In het SBP wordt op meerdere plaatsen ingegaan op de persoonlijke ontwikkeling van 
medewerkers. Hieruit wordt duidelijk dat interactie en gezamenlijke reflectie ook voor 
medewerkers belangrijke aspecten vormen van krachtige leeromgevingen. 
SBP 2007-20011 (E1, p.10, 2007) 
“Inbedden van reflectie in het onderwijsleerproces van de leerlingen en medewerkers: 
reflectie en intervisie tussen medewerkers onderling” (14) 
 
Een verdere verheldering van wat de schoolleiding van School E verstaat onder de 
ontwikkeling van een professionele werkcultuur, ontlenen we aan de volgende twee 
fragmenten. In het eerste fragment zien we dat een professionele cultuur wordt gedefinieerd 
als een mengeling van persoonlijk initiatief, inzet, proactief reageren binnen de context van 
het werk en gerichte samenwerkingsactiviteiten. De zinsneden “elkaar aanspreken op 
gedrag, reageren op wat iemand doet” wijzen er volgens ons op dat samenwerking en 
interactie ook een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid van elkaar inhoudt. De twee 
fragmenten hierna, afkomstig uit het Handboek Governance, leggen de link met de functie 
die de teams hebben bij het realiseren van de professionele cultuur en verwoorden expliciet 
dat een team een gezamenlijke taak heeft om de afgesproken doelen te bereiken en dat het 
team daarvoor een zekere volwassenheid moet ontwikkelen. Wij lezen daaruit dat een 
professioneel team meer moet zijn dan de optelsom van de medewerkers die er deel van 
uitmaken. 
- SBP 2007-20011 (E1, p.25, 2007) 
“Binnen onze school heerst een professionele cultuur van werken met als kenmerken: een 
duidelijke werkstructuur, elkaar aanspreken op gedrag, reageren op wat iemand doet, voor 
jezelf praten, medespeler zijn, leren door reflectie, nemen van risico’s, gericht op 
ontwikkeling, actie- en veranderingsgericht, denken in oplossingen, niet alles hoeven weten, 
beslissen met proceshouders, besluiten uitvoeren, er voor gaan.” 
- Handboek Governance §24 Besturingsfilosofie (E2f, juni 2008) 
“Onderwijsteams vormen de spil van de organisatie. Op alle locaties van de organisatie zijn 
sterke teams gevormd die samen met de teamleider onderwijs verzorgen en persoonlijke 
begeleiding verlenen aan de leerlingen uit het team. Elk onderwijsteam is gelinkt met een 
zorgadviesteam. Binnen het team wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van de 
professionele organisatie. Teams bepalen de kwaliteit van het primair proces door hun 
bijdrage aan en resultaatverantwoordelijkheid op het onderwijsproces, de persoonlijke 
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begeleiding van leerlingen en de personeelsontwikkeling. Teams voeren jaarlijks het 
dialooggesprek met vertegenwoordigende ouders van leerlingen uit het team.” (15) 
 
Dat van teamleden wordt verwacht dat ze binnen de teams samenwerken en bovendien dat 
de interactie tussen teamleden niet vrijblijvend is maar in dienst staat van afspraken en 
gezamenlijke doelen, wordt duidelijk uit het volgende fragment. Dit fragment is in het 
jaarverslag een toelichting op bepaalde aspecten van de besturingsfilosofie die een jaar 
eerder tot is stand gekomen. Bovendien zien we een indicatie voor de achterliggende 
opvatting dat een team op het gebied van professionele cultuur een ontwikkeling doormaakt.  
Jaarverslag 2008-2009 (E3, zonder datum) 
“Om de groei bij leerlingen te kunnen blijven realiseren, is groei van medewerkers en 
organisatie noodzakelijk. Daarom zijn wij een organisatie die wil leren en die de ambitie heeft 
een professionele organisatie te worden. Investeren in ons menselijk kapitaal is daarbij 
uitgangspunt. Mensen werken op onze school met passie voor het werk en het vak. 
Samenwerking vormt een essentiële kwaliteit binnen de besturingsfilosofie. Teams zijn 
daarom in dit model een kernkwaliteit. Afhankelijk van hun ontwikkelingsfase en de eisen uit 
de omgeving sturen teamleden elkaar aan vanuit waarden (intenties, doelstelling, regels) of 
regels en afspraken of een variatie daarop. Zij leggen “evidence based” rekenschap af aan 
elkaar en aan de schoolorganisatie.” (16) 
 
In de tweede helft van schooljaar 2008-2009 is de voorbereiding begonnen op het werken 
met gedigitaliseerd leermateriaal met pc’s en een intranet met een beperkte capaciteit. In 
2008-2009 wordt ook de vragenlijst ‘Vo-docenten onderbouw en het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal’ in alle OVC-scholen afgenomen, dus ook in School E, die net 
dit jaar tot de OVC is toegetreden. Uit de grote hoeveelheid opmerkingen die docenten 
maken in de ‘ruimte voor aanvullingen en opmerkingen’ treffen we enkele zijdelingse 
opmerkingen aan dat er in teamverband gepraat wordt over digitalisering (fragment 33), 
maar we hebben geen gegevens over de aard van de samenwerking in de teams. Verder 
spreekt hieruit dat de randvoorwaarden (ict-infrastructuur in School E en de kwaliteit van de 
door de OVC aangeleverde gedigitaliseerde leermaterialen) als een sterk beperkende factor 
worden gezien door de docenten. Wat wel duidelijk wordt is dat er grote behoefte is aan 
professionalisering op dit punt. Uit de opmerkingen van docenten in het tweede fragment 
hierna wordt ook duidelijk dat professionalisering nog vooral wordt gezien als een persoonlijk 
en individueel leerproces en dat docenten nog weinig zicht hebben op de opvattingen en 
vaardigheden van collega’s op dit vlak. Hieruit spreekt nog niet dat groepsprocessen in de 
teams bijdragen aan gezamenlijke reflecties en gezamenlijke betekenisgeving. 
Bespreking Rapportage vragenlijst (E5, juni 2009) 
“De meest genoemde prioriteiten om het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal te 
bevorderen zijn volgens de respondenten [totale respons bedraagt 61 docenten]: 
- ICT-infrastructuur: 38x (overeenkomstig vraag 2) 
- Professionalisering: 49x 
- Visie: 27x” 
Vragenlijst gebruik gedigitaliseerd leermateriaal (E4, mei 2009) 
“- Ik wil graag bijscholing etc. etc. want een digitale leeromgeving heeft de toekomst. De 
school praat hier al jaren over maar er gebeurt weinig tot niets. Nog steeds heb ik geen 
ruimte met computers. Ik vind het vanzelfsprekend dat leerlingen volgend jaar allemaal een 
laptop hebben. 
- Ik vind het erg lastig om in te vullen hoe ver andere collega’s zijn met het gebruik van 
digitaal leermateriaal. Enkele collega’s werken er al mee, maar daar weet je nog veel te 
weinig van. 
- Ik vond het lastig vragen te beantwoorden met betrekking tot kennis en vaardigheden van 
collega’s. Hier heb ik niet veel zicht op. 
- Misschien zouden we gefaseerd kunnen instappen. Zo gauw mogelijk zelf vertrouwd raken 
met de Apple en materialen ontwikkelen en uitproberen en dan de rest van de lesgevenden 
in die klassen erbij betrekken.” (17) 
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Het professionaliseringsplan dat in deze periode mede op initiatief van de OVC is ontwikkeld, 
heeft als hoofddoel voor alle locaties en sectoren ‘de professionalisering van onderwijzend 
personeel op het gebied van ICT en onderwijs’ (E6). Het programma bestaat uit algemene 
informatie, visieaspecten, masterclasses door externe experts om de blik te verbreden en 
verder scholing, uitwisseling van ervaringen, training, workshops en ontwikkelmiddagen. De 
concrete inhoud en opbouw wordt afgestemd op de sector en locatie, respectievelijk locatie 
R vmbo breed, locatie Z havo-vwo en de dislocatie D vmbo en havo-vwo onderbouw. 
Professionaliseringsplan 2009-2010 (E6, 2009) 
“De directie van [School E] heeft besloten in schooljaar 2009-2010 structureel in te zetten op 
de professionalisering van onderwijzend personeel op het gebied van ICT en onderwijs. […] 
Bij de samenstelling en uitvoering van het professionaliseringsaanbod wordt zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de vraag en de dagelijkse praktijk van de deelnemers, middels het 
maken van een verbinding met vak- en/of leergebiedgerelateerde onderwerpen” (18) 
 
In het overzicht van de bijeenkomsten en onderwerpen worden vijf activiteiten genoemd met 
betrekking tot ‘digitalisering’ waar docenten zich in kunnen bekwamen. Naast technische en 
inhoudelijke kennis en vaardigheden met betrekking tot hard- en software en educatieve 
content wordt reflectie als een systematische activiteit genoemd die tijdens de 
professionalisering moet plaats vinden. 
Professionaliseringsplan 2009-2010 (E6, 2009) 
“Kritisch kijken naar de content door een ander ontwikkelgroepslid gevonden, gearrangeerd 
of ontwikkeld: kwaliteitszorg lesmateriaal.” (19) 
 
In een interview geven een sectordirecteur havo-vwo en een teamleider vmbo aan dat de 
professionalisering als “traditionele scholingen ofwel knoppencursussen” zijn gestart in 2008-
2009, maar dat nu een professionaliseringsplan in de maak is. Dit is het plan dat we in 
fragment 18 en 19 beschreven hebben. Op een vraag naar vormen van organisatieleren 
krijgen we de volgende toelichting. 
Directeur havo/vwo en teamleider 1vmbo (E7, september 2009) 
 “Eenmalig is geprobeerd om georganiseerd een learning community van de grond te krijgen. 
De schoolleiding heeft enkele ervaren en geïnteresseerde docenten (met betrekking tot ICT 
en moderne media) hiervoor gevraagd. Zij hebben, in sommige gevallen onder begeleiding 
van een trainer, concrete hulpvragen behandeld/uitgewerkt. Ondanks het enthousiasme van 
deze groep docenten ontbrak de leerlijn (in onderwerpen en ontwikkeling) waardoor er geen 
vervolg aan de learning community is gegeven.” 
Later zullen we overigens zien dat School E het doel om learning communities een plek te 
geven in de schoolontwikkeling beter voorbereidt en, met een externe partner, opnieuw 
oppakt (zie fragment 23). (20) 
 
Uit hetzelfde interview blijkt ook dat er verschillen in ontwikkeling zijn tussen de vmbo- en de 
havo-vwo afdeling. Uit de fragmenten over het vmbo wordt duidelijk dat de setting in 
ontwikkelgroepen en op leerpleinen, in combinatie met taakgerichtheid, samenwerken 
bevordert. Samenwerken met betrekking tot onderwijsontwikkeling is direct verbonden met 
de dagelijkse praktijk. Bij havo-vwo is samenwerken nog niet van zelfsprekend. De 
‘natuurlijke’ basis voor samenwerking aan de ontwikkeling van gedigitaliseerd leermateriaal 
zijn hier de vaksecties. Eerst volgt een drietal fragmenten over de situatie op het vmbo, 
daarna een beschrijving van de ontwikkeling bij havo-vwo in twee fragmenten. 
Directeur havo/vwo en teamleider 1vmbo (E7, september 2009) 
- “De vmbo-locatie kent ontwikkelgroepen. Deze groepen werken in ieder geval twee maal 
per maand (dinsdagmiddagen) aan digitale content (contextrijk, levensecht, betekenisvol). Ze 
zijn hier al mee bezig voordat laptops zijn aangeschaft. Aan de hand van de inhoudsopgave 
van het leerboek (methode) zijn, in overleg met Ruud de Mohr centrum, thema’s 
geselecteerd waaraan gewerkt wordt. De ontwikkelgroepen bestaan uit de docenten van een 
vaksectie of leergebied. 
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- Mentoren op de leerpleinen of docenten die zich de taak van het samenstellen van de 
taakkaart hebben toegeëigend, kunnen worden beschouwd als informele leiders. In een 
eerder stadium zijn deze mensen weleens bij elkaar gezet, maar toen zonder resultaat. Nu 
de lessituatie op de leerpleinen plaatsvindt, is het de situatie die samenwerking mogelijk 
maakt.  
- De onderwijsleersituatie op de leerpleinen veroorzaakt samenwerking tussen docenten 
over de afstemming van taken.” 
- “De HV-locatiedirecteur noemt dat professionalisering in de grote lijn tot op heden in de 
traditionele lijn middels scholingen heeft plaatsgevonden. Van samenwerken en samen leren 
kan nog niet gesproken worden. Op de HV-locatie is het [indertijd] niet gelukt een learning 
community van de grond te krijgen. Er is hiertoe geen initiatief genomen vanuit het 
management.  
- Binnen de HV-locatie spelen [op dit moment] de teams geen directe rol bij de ontwikkeling 
van gedigitaliseerd leermateriaal. Hier is bewust voor gekozen. Daarentegen wordt 
aangesloten bij de vaksecties (betekenis van de vakken voor de docent). Binnen de 
vaksecties staat ‘meesterschap’ centraal.” (21) 
 
Tijdens een interview ontstaat een discussie tussen twee docenten over de actuele 
ontwikkeling van de invoering van digitalisering. Een docent wijst erop dat de schoolleiding 
de digitalisering in het begin als “zaligmakend” heeft geïntroduceerd, maar dat 
gedigitaliseerde leerstof nu meer wordt gezien als één van mogelijke vormen waaruit 
leermateriaal kan bestaan. De andere docent begrijpt dat en vindt deze ontwikkeling, 
gedigitaliseerd leermateriaal via de OVC, heel positief. Voor zijn vak is er voor het hele jaar 
leermateriaal voorhanden. Hij wijst dan op samenwerking tussen de verschillende groepen. 
Uit de volgende fragmenten uit het interview blijkt dat de ontwikkeling vooral een zaak is van 
teams, maar dat er nog volop wordt geleerd hoe je in teams moet samenwerken en hoe de 
communicatie en afstemming tussen de teams nog verbeterd kan worden. Er is dus in de 
formulering tussen leidinggevenden (fragment 21) en docenten (fragment 22) een subtiel 
verschil over wat onder teams verstaan wordt. Uit het geheel spreekt echter een optimistisch 
gevoel dat het werken aan gedigitaliseerde leerstof via samenwerking en gezamenlijke 
leerprocessen de toekomst is. 
Twee docenten (D9, maart 2010) 
- “Opgemerkt wordt dat er nog winst te halen is uit deze grote verschillen tussen 
arrangeergroepen [ontwikkelgroepen]. 
- Er wordt aangegeven dat er behoefte is aan communicatie tussen docenten op school en 
de arrangeurs van leermaterialen. Docent B geeft aan dat hij ook gebruik zou moeten maken 
van de communicatiemogelijkheid die er nu al is (via elo reactie op leermateriaal geven). 
- De aanwezigheid van stimulerende collega’s binnen je vakgebied is voordelig. De 
samenstelling van het team is dus ook een factor die van invloed is. 
- Docent A benoemt de ontwikkeling op school als het proces van een ruwe diamant die 
geslepen moet worden. Aan dat proces moet je werken. Docent B vult aan dat het halen 
(‘jatten’) van anderen hierbij ook helpt. Van elkaar leren in plaats van soleren. 
- De docenten noemen twee georganiseerde manieren waarop docenten samenwerken en 
samen leren: 
- Het werken in een team van docenten [teamteaching op leerpleinen] met een 
onderwijsassistent levert volgens de docenten een positieve voorsprong. In het kader van de 
leerlingbegeleiding vinden er enkele keren per jaar reflectiegesprekken plaats. Daarnaast 
wordt gewerkt met taakkaarten. Binnen het team van docent A vinden er maandelijks 
reflectiegesprekken plaats. Er wordt onder andere gekeken hoe talenten van collega’s 
ingezet kunnen worden. 
- De tweede manier van samenwerken betreffen de ontwikkelgroepen (leergebieden). Twee 
donderdagmiddagen per maand werken docenten binnen hun eigen leergebied aan 
gedigitaliseerd leermateriaal en de ontwikkeling van hun onderwijs. Er zijn teams, waaronder 
het team onderbouw en sectoren binnen de bovenbouw [vmbo], maar dit wordt beschouwd 
als een organisatorisch team. Docent A vindt dit een gemiste kans. Je kunt zoveel van elkaar 
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leren op het gebied van digitalisering door buiten je eigen leergebied te kijken. Elk leergebied 
doet dit [materiaalontwikkeling] op z’n eigen manier, met andere woorden iedere 
ontwikkelgroep soleert. De geïnterviewde docenten hebben behoefte aan communicatie en 
informatie over wat de verschillende leergebieden doen.” (22) 
 
Terwijl de ontwikkeling van teams als ‘kernkwaliteit’ nog volop in ontwikkeling is in deze 
eerste beleidsplanperiode en de professionalisering voornamelijk verloopt via een 
sectorgericht professionaliseringsplan, heeft de directeur bestuurder al weer een stap verder 
gezet op dit terrein. In 2009-2010 heeft hij samenwerking gezocht met een lerarenopleiding 
in het noorden van Nederland om de krachten te bundelen en een partnerschap te vormen 
gericht op het opleiden van excellente leraren.  
Interview met de directeur-bestuurder (E8, oktober 2009) 
“In samenwerking met de [betreffende lerarenopleiding] die veel ervaring heeft met 
betrekking tot digitalisering wordt gewerkt aan de ontwikkeling van krachtig meesterschap en 
een community of practice. Aan de ontwikkeling van het docentschap zal een invulling 
gegeven worden. Als experiment is het idee van het vormen van een maatschap (groep 
docenten verantwoordelijk binnen kaders) ontstaan.” (23) 
 
In het voorjaar van 2010 komt een projectplan/subsidieverzoek tot stand in samenwerking 
met een lerarenopleiding. School E ziet namelijk de eigen leraar als spil om de digitale 
onderwijsvernieuwing te doen slagen. School E wil samen met het opleidingsinstituut een 
geschikte “professionaliseringsomgeving” creëren “waarin leraren de eigen professionele 
kwaliteiten kunnen ontdekken en ontwikkelen die zijn vereist om te excelleren in (de aanloop 
naar) de beoogde gedigitaliseerde onderwijspraktijk”. In het projectplan, dat gebaseerd is op 
eerdere samenwerking in deze richting, wordt dit gezamenlijke innovatieve concept als volgt 
omschreven. 
Projectplan digitale onderwijsinnovatie2 (E12, p6, maart 2010) 
“Kortom, belangrijke voorwaarden bij het toewerken naar excellente leraren op ‘pole position’ 
zijn voor [School E]: 
1. de te kiezen organisatie-/samenwerkingsvorm/rolverdeling tussen schoolleiding en leraren 
evenals tussen leraren onderling is passend (met het oog op een optimale betrokkenheid 
van de leraren). N.B. Het ontwikkelen van ondernemerschap in maatschapsvorm/community 
of practice wordt op voorhand gezien als een geschikte c.q. effectieve (organisatie)vorm om 
het leren van leraren bij de digitale onderwijsvernieuwing te ondersteunen (rol/beleving 
leraar, ‘brug’ tussen schoolleiding en werkvloer, autonomie vs. collegialiteit); 
2. de excellente leraren hebben/verkrijgen professionele kwaliteiten op het gebied van 
‘ondernemend gedrag in maatschapvorm’, ‘reflective practitioner’ en ‘digitaal 
didacticus’, die zijn benodigd voor een geslaagde digitale onderwijsinnovatie c.q. de 
beoogde digitalisering van de dagelijkse onderwijspraktijk.” (24) 
 
Bovenstaand fragment is kenmerkend voor het gehele projectplan. Het ontbeert de 
helderheid en eenvoud van de overige beleidsnotities en verslagen van School E. Uit het 
gehele projectplan wordt voor ons bijvoorbeeld niet duidelijk in hoeverre het gaat om de 
opleiding van studenten tot toekomstige excellente docenten voor School E, om de verdere 
professionalisering van de eigen docenten of om beiden. De intentie achter het doel van 
‘ondernemend gedrag in maatschapvorm’ kunnen we afleiden uit de toelichting dat de leraar 
een “zakelijk ondernemer” (E12, maart 2010, p.9) moet worden die met behulp van literatuur 
en adviezen van externe deskundigen in staat moet zijn om zijn eigen ‘lesontwerp’ te 
ontwikkelen en te toetsen. Wij interpreteren dat als een vorm van functieontwikkeling: de 
leraar-ontwikkelaar en de leraar-onderzoeker. De ‘pioniers’, zo lezen wij op pagina 11 van 
het projectplan “kunnen een ’dragende’ functie krijgen bij toekomstige schoolontwikkelingen” 
(E12, maart 2010). Uit dit plan leiden we af dat een concept als community of practice nog 

                                                 
2
 Naar dit project wordt ook vaak verwezen met de aanduiding “Krachtig Meesterschap”, ontleend aan 

de titel van de stimuleringsregeling op basis waarvan subsidie is verleend voor dit project. 
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steeds wordt gezien als optimale leeromgeving voor professionals, maar nu vooral voor 
docenten met een leidinggevende ambitie. Maar gezien de consistentie in de beleidsnotities 
en toelichtingen door leidinggevenden moeten we afleiden dat de ontwikkeling van de 
professionaliteit van leidinggevend kader in School E nog steeds gericht is op het stimuleren 
en ondersteunen van samenwerkend leren en gezamenlijk vormgeven van de 
onderwijspraktijk in teams (zie fragmenten 11-16). Maar noch uit het ‘Projectplan digitale 
onderwijsinnovatie’ noch uit het nieuwe SBP kunnen we afleiden hoe het verder gaat met de 
teamontwikkeling voor de docenten. Over recente observaties over de feitelijke ontwikkeling 
van het teamfunctioneren beschikken we niet. (25) 
 
De directeur-bestuurder vindt het tot zijn persoonlijke verantwoordelijkheid behoren om 
persoonlijke ontwikkeling en leren in teamverband ook op MT-niveau te realiseren.  
Directeur-bestuurder (E22, december 2010) 
“Ik heb sowieso eenmaal per maand bilateraal overleg met de directeuren. Vragen zijn: Is er 
ondersteuning op maat nodig? Zijn er blinde vlekken bij mensen? Ik zorg ook voor 
managementontwikkelingstrajecten, niet alleen voor directeuren, ook voor teamleiders en 
dergelijke. Ook kijken we ernaar hoe de slagkracht van het managementteam is. Als je naar 
het team in zijn geheel kijkt, hebben we dan allemaal dezelfde soort mensen of zijn er ook 
aanvullende kwaliteiten? Bij vertrek kunnen we dan mensen met aanvullende kwaliteiten 
aantrekken. Dat is nog een grote slag waarvoor we zitten.” 
Vervolgens wijst de directeur-bestuurder op het projectplan “Krachtig Meesterschap” (E12). 
Directeur bestuurder (E22, december 2010) 
“Na de kerstvakantie komt er een kweekvijvertraject voor mensen die leidinggevende 
ambities hebben. Als je intern solliciteert dan moet je dat traject doorlopen hebben, anders 
kom je niet eens in aanmerking om te solliciteren. We zien te vaak dat een goede docent niet 
altijd een goede leidinggevende is.” (26) 
 
 
Veronderstelling 3 
Er is een relatie tussen gezamenlijk leren door docenten en de deelname van 
leidinggevenden hieraan. 
Wat betreft deze veronderstelling is de database van School E onderzocht op bewijsplaatsen 
met betrekking tot de volgende drie indicatoren:  
1. Situaties waarin het gaat om belangstelling tonen voor leer- en ontwikkelingsprocessen 
van docenten in de vorm van persoonlijke contacten. 
2. Situaties waarin leidinggevenden open staan voor (veranderings)initiatieven van docenten. 
3. Situaties waarin leidinggevenden op gelijkwaardige basis participeren in 
(groeps)activiteiten waarbij docenten samenwerken of gezamenlijk leren. 
 
In het SBP 2007-2011 vinden we een aantal passages over het ontwikkelen van een cultuur 
waarin een interactieve relatie tussen onderwijsgevenden en schoolleiding bij kan dragen 
aan het innovatieproces. Het eerste fragment komt uit het hoofdstuk “Cultuur en Imago” en 
betreft een na te streven concreet doel voor de SBP-periode. Uit dit fragment blijkt ook het 
instrumentele karakter van het functioneren van leidinggevenden om de strategische doelen 
met betrekking tot de onderwijsinnovatie te kunnen bereiken. Het tweede fragment komt uit 
het hoofdstuk “Personeel” en betreft ook een na te streven concreet doel.  
SBP 2007-2011 (E1, 2007) 
- “Onze schoolleiding bindt en boeit, en creëert daarmee voldoende draagvlak voor innovatie 
(bijvoorbeeld op het gebied van leermiddelen) en oplossingen voor huisvesting. Zo ontstaat 
commitment bij de medewerkers en kunnen zij loyaal zijn aan de gemaakte keuzes: zich 
houden aan afspraken en samen staan voor de school, is in 2010 een herkenbaar 
uitgangspunt voor onze school. 
- Een verdere ontwikkeling van een coachende stijl van leiding geven en begeleiden. Hierin 
ligt veel nadruk op samenwerken.” (27) 
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Ook in het Handboek Governance vinden we aanwijzingen die het belang van een 
interactieve cultuur onderstrepen, waarbij medewerkers en leidinggevenden samenwerken 
en discussiëren. Sectordirecteuren en teamleiders hebben in elk geval de taak om te 
reageren op ontwikkelingen en daarbij rekening te houden met de setting en 
omstandigheden van dat moment. 
Handboek Governance §24 Besturingsfilosofie (E2f, juni 2008) 
“Groei hoort bij het onderwijs. Groei van leerlingen, maar ook van personeel en organisatie. 
Samen discussiëren we over manieren om die groei te realiseren. Daarbij besteden we veel 
aandacht aan het proces. [De sector-directeuren] spelen situationeel3 in op 
leiderschapsvragen om het beste resultaat uit mensen en teams te krijgen. De afdelings- en 
teamleiders zijn verantwoordelijk voor en geven leiding aan een team. Teamleiders spelen 
een essentiële rol bij het ontwikkelen van de taakvolwassenheid van teams en het (laten) 
monitoren van de prestaties. Zij spelen situationeel in op de leiderschapsvragen die zich in 
hun team voordoen.” 
In de paragraaf besturingsfilosofie wordt situationeel leiderschap gespecificeerd. In een van 
de omschrijvingen wordt aangegeven dat leiderschap afhankelijk van de omstandigheden 
sanctionerend, instruerend, coachend en delegerend kan zijn. Ook voor afdelings- en 
teamleiders wordt situationeel leiderschap van groot belang geacht. Als we de opvattingen in 
het Handboek Governance op dit punt goed interpreteren, is het in elk geval de bedoeling 
dat leidinggevenden, afhankelijk van de situatie, in staat moeten zijn in verschillende rollen 
deel te nemen aan ontwikkelings- en leerprocessen van docenten in het kader van het 
innovatieproces. De leidinggevende wordt geacht oog te hebben voor wat de situatie en de 
behoeften en reacties van de teamleden op dat moment aan leidinggevend gedrag vragen. 
Deze opvatting sluit aan bij een van de uitgangspunten van de directeur-bestuurder, die hij 
heeft geformuleerd in de inleiding op het eerste SBP, namelijk het zoeken van de balans 
tussen richting geven en ruimte bieden (zie fragment 1). (28) 
 
De directeur-bestuurder spreekt zich in een interview ook nadrukkelijk uit over het soort 
leiderschap dat hij verwacht van directeuren en teamleiders. Hierbij komt ook zijn eigen rol 
ter sprake met betrekking tot de begeleiding en coaching van het leidinggevend kader. Dit 
punt wordt nog uitgebreid toegelicht bij veronderstelling 5. Alhoewel het volgende fragment 
niet specifiek gaat over een interactieve relatie met docenten bij het ontwikkelingswerk en de 
implementatie van de vernieuwing, geeft het toch een kijk op een aantal rollen die 
leidinggevenden innemen met betrekking tot het ontwikkelingsproces dat docenten zouden 
moeten doormaken. Nadat de directeur bestuurder heeft toegelicht dat het zijn rol is 
permanent te communiceren over de lange termijn visie, geeft hij aan dat het zijn 
verantwoordelijkheid is om condities te scheppen voor ‘krachtig meesterschap’ van docenten 
ofwel de kracht bij docenten neerleggen. In dit kader dient de schoolleiding naar aanpakken 
te zoeken. In het onderstaande fragment wordt gesproken over de ‘gesprekscyclus’. Ook dit 
is een instrument uit het integraal personeelsbeleid dat leidinggevenden moeten gaan 
beheersen om de relatie tussen leidinggevende en medewerker op leer- en 
ontwikkelingsprocessen te richten. 
Directeur-bestuurder (E8, oktober 2009) 
“De directeur-bestuurder heeft als taak om de schoolleiding bewustwording bij te brengen. Bij 
de schoolleiding draait het om leiderschapscompetenties en leiderschapsontwikkeling 
richting docenten. Vluchtgedrag in de coördinatie van veilige processen is hierbij een gevaar. 
Met dit gedrag wordt een schoolleider populair bij de docenten, maar het gaat er juist om dat 
hij de rol inneemt van ondersteuner, coach of faciliteerder tijdens de gesprekscyclus. Het 
gaat erom docenten op weg te helpen in hun ontwikkeling. Veranderend leiderschap is van 
essentieel belang in een veranderende school.” (29) 
 

                                                 
3
 Onder situationeel leiderschap wordt verstaan het flexibel inspelen op wat noodzakelijk is op een 

bepaald moment in een bepaalde situatie. 
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Wanneer we op zoek gaan naar de praktijk en de beleving van docenten op dit punt, stuiten 
we als eerste op de enquête die als beginmeting in mei 2009 is afgenomen bij docenten in 
de onderbouw. De resultaten met betrekking tot veronderstelling 3 zijn verwarrend. 
Ongeveer 95% van de docenten geeft aan dat de schoolleiding ‘nooit’ (62,3%) of ‘enkele 
keren per jaar’ (32,8%) volgt wat docenten doen op het gebied van gedigitaliseerd 
leermateriaal. In de vrije toelichtingen of de ‘ruimte voor aanvullingen/opmerkingen’ geven 
meerdere docenten aan dat ze met belangstelling het gesprek met de directeur-bestuurder 
afwachten over het nieuwe digitaliseringsbeleid. Een andere docent geeft aan dat hij uitziet 
naar ict, omdat het zijn werkdruk kan verminderen. En passant laat hij vallen dat hij op het 
gebied van ict-ondersteuning een vergelijkbaar contact wenst, zoals hij dat nu met zijn 
teamleider heeft. 
Vragenlijst gebruik gedigitaliseerd leermateriaal (E4, mei 2009) 
“Wat ik nodig heb is structureel overleg met iemand die mijn ideeën op dit gebied in 
werkelijkheid kan helpen omzetten. Dat gebeurt nu incidenteel; het zou net zo regelmatig 
moeten zijn als overleg met mijn teamleider.” (30) 
 
Een andere aanwijzing voor ontwikkelingen in de richting van veronderstelling 3 vinden we in 
een interview met twee leidinggevenden, waarin ze de rol van zogenaamde 
procesbegeleiders bij het digitaliseringstraject toelichten. Deze procesbegeleiders (Lc’ers) 
zijn ook lma en functioneren in OVC-verband. Zij zijn wekelijks aanwezig in het 
locatiemanagementteam (LMT) om het te voeden met informatie over processen die op de 
werkvloer spelen. De procesbegeleiders spelen ook een belangrijke rol in de interne 
communicatie over digitalisering in de school. Tussen het LMT en de procesbegeleiders 
bestaat volgens beide leidinggevenden een nauwe samenwerking die ook gevolgen heeft 
voor hun taakinvulling als leidinggevende. 
Directeur havo/vwo en teamleider 1vmbo (E7, september 2009) 
 “De werkzaamheden van de procesbegeleiders veroorzaken een verandering in de rol van 
de teamleider. De vmbo-teamleider geeft aan dat hij wat los heeft gelaten”.  
Een tweede indicatie dat leidinggevenden beseffen dat aandacht voor groepsdynamische 
processen in teams belangrijk kunnen zijn, vinden we in fragment 41 (veronderstelling 5). 
Hierbij gaat het om de rol van informele leiders die een stimulerende invloed kunnen hebben 
op collega’s. (31) 
 
Uit een interview met docenten in het voorjaar van 2010 komt naar voren dat in de praktijk 
van alle dag manifestaties van coachend en situationeel leiderschap niet altijd worden 
herkend door docenten. Zelfs niet door beide voortrekkers met betrekking tot digitalisering 
die veel contact hebben met het leidinggevend kader. Eerder in het interview hebben ze 
aangegeven dat ze zich afvragen of de schoolleiding wel weet wat zich op de werkvloer 
afspeelt. Ze zien in de directeur-bestuurder een onderwijskundig leider, maar beschouwen 
hun teamleider als een “manager die de zaken van alle dag regelt”. Uit de volgende 
fragmenten blijkt dat ze interactie en wederkerigheid in het contact missen, althans bij een 
van de teamleiders.  
Twee docenten (E9, maart 2010) 
“Docent B geeft aan dat de teamleider weleens op het leerplein aanwezig is, maar dat deze 
zelf geen gedigitaliseerd leermateriaal zoekt of gebruikt. Het bewustzijn van de gang van 
zaken op het leerplein is er bij de teamleider onvoldoende. Er is ook niet altijd vanzelf 
interesse en betrokkenheid. Docent A mist het contact ook, maar hij merkt op dat het initiatief 
bij de docent ligt. Je zal als docent zelf naar de teamleider moeten stappen. De docenten 
constateren verschillen tussen teams en ontwikkelgroepen. De betrokkenheid van de 
schoolleiding hierbij verschilt. Docent A benadrukt het gezegde ‘je oogst wat je zaait’. 
Enthousiasme werkt uitnodigend. Het is een wisselwerking. Bevestiging en verbreding 
maken hier ook deel van uit.” (32) 
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Veronderstelling 4 
Gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal draagt bij aan gezamenlijk leren door 
docenten. 
De onderzoeksgegevens van School E zijn onderzocht op aanwijzingen die betrekking 
hebben op de volgende indicator: 
Het ‘gevoel’ bij docenten dat het (leren) gebruiken van een elektronische leeromgeving en 
het (leren) toepassen/arrangeren van gedigitaliseerd leermateriaal gemakkelijk(er) leidt 
tot/uitnodigt tot samenwerken en samen leren. 
 
In het voorbereidingsjaar op de digitalisering (2007-2008) zijn de randcondities voor 
digitalisering van het onderwijsleerproces - infrastructuur en kwaliteit en aanbod van 
gedigitaliseerd leermateriaal - volgens de gegevens uit de vragenlijst over het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal nog sterk onvoldoende. Er is slechts een docent die in het 
gedeelte “ruimte voor aanvullingen/opmerkingen” een opmerking plaatst die in de richting 
van veronderstelling 4 wijst. Het gaat daarbij om ervaringen op een andere school. 
Vragenlijst gebruik gedigitaliseerd leermateriaal (E4, mei 2009) 
“Ik heb voorheen in ict-rijke leeromgevingen gewerkt (op diverse vernieuwingsscholen in 
Almere). Ik zou met mijn team, in de klassen vwo 1 en indien mogelijk ook al in vwo 2 zo snel 
mogelijk willen streven naar het creëren van een elo/ict rijke leeromgeving. Dit past in het 
afdelingsplan waarin we aangeven te willen werken aan upgrading van de content van het 
lesprogramma (verdieping en verbreding). Een elo kan dit doel sneller haalbaar maken en 
biedt zoveel meer mogelijkheden tot verdieping. Ik zie uit naar het vervolg.” (33) 
 
In een recent beleidsplan zien we dat er een verwachting is dat ict een rol kan vervullen bij 
het creëren van een geschikte ‘professionaliseringsomgeving’. We treffen deze verwachting 
aan in het projectplan dat School E heeft opgesteld in het kader van de Stimuleringsregeling 
Krachtig Meesterschap. In de samenvatting vinden we het volgende visiestatement over ict 
als katalysator voor de ontwikkeling van excellent docentschap. 
Projectplan digitale onderwijsinnovatie (E12, maart 2010) 
“De school en de lerarenopleiding zien de digitale onderwijsvernieuwing als unieke ‘kans’ en 
als katalysator (middel) om bij leraren excellentie (doel) - versneld - te bevorderen vanuit de 
(te) ontstane leervragen/-behoefte bij leraren en leerlingen.”  
We komen echter in het databestand van School E in de korte periode dat er feitelijk, in de 
praktijk, aan de digitalisering wordt gewerkt, geen uitspraken van docenten tegen waarin ict, 
de elo en/of gedigitaliseerd leermateriaal uitnodigen tot samenwerken of het organiseren van 
gezamenlijke leerprocessen. Het is de introductie van de settings, zoals leerpleinen en 
ontwikkelinggroepen, die uitnodigen tot samenwerking (zie fragment 21). (34) 
 
 
Veronderstelling 5 
Bij het stimuleren van leerprocessen bij docenten is een mix van structuurinterventies 
en procesinterventies noodzakelijk om verbreding en duurzaamheid van de 
onderwijsvernieuwing te realiseren. 
Om een uitspraak te kunnen doen over de verhouding tussen structuur- en 
procesinterventies, is de database van School E onderzocht op de aan- of afwezigheid van 
de volgende indicatoren: 
1. Structuurinterventies, gericht op randvoorwaarden, organisatiestructuur, faciliteiten en 
instituties. 
2. Interventies die erop gericht zijn om interactie en systematische reflectie te bevorderen 
door het creëren van een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid. 
3. Het actief waarnemen en faciliteren van formele en informele samenwerkingsverbanden 
van docenten, die zich bezig houden met verbetering van de onderwijspraktijk in de richting 
van het vernieuwingsconcept.  
 
De resultaten van de veronderstellingen 1 en 2 maken duidelijk dat de directeur-bestuurder 
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een besturingsfilosofie in School E heeft geïntroduceerd die gericht is op de ontwikkeling van 
een innovatieve, professionele werkcultuur. Bij deze vijfde veronderstelling zullen we 
inventariseren welke acties en interventies gericht zijn op dit ontwikkelingsproces en in 
hoeverre ze bijdragen aan de gewenste cultuuromslag én aan het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal door en de beeldvorming erover van docenten. Het opstellen, 
breed introduceren en bespreken van de besturingsfilosofie met medewerkers en externe 
belanghebbenden ofwel de dialoogfunctie zien we als een interventie die gericht is op de 
ontwikkeling van draagvlak en een gedeelde visie door alle partijen binnen en buiten de 
schoolorganisatie. Dit wordt onder andere geïllustreerd in de fragmenten 1 tot en met 4 en 
fragment 7. In een telefonisch interview benadrukt de directeur-bestuurder dit nogmaals. 
Directeur bestuurder (E22, december 2010) 
“Dialoog is het uitgangspunt van de strategie om draagvlak te krijgen.”  
Een tweede grondslag voor de innovatiestrategie ligt volgens hem in het uitdragen van een 
heldere visie door het leidinggevend kader.  
Directeur-bestuurder (E8, oktober 2009) 
“Duidelijkheid in visie is een vorm van leiderschap en daar ligt de verantwoordelijkheid ook. 
(35)  
 
Uit het jaarverslag over 2008 maken we op dat in de periode 2007-2008 een begin is 
gemaakt met een aantal aanpassingen in de onderwijsstructuur van School E met als doel 
dat het onderwijs beter aansluit bij de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele 
leerling. Zie voor de structuurveranderingen op dit punt de Innovatiehistorie. Belangrijk in het 
kader van dit onderzoek is de start in het vmbo om de onderbouw beter te laten aansluiten 
op het basisonderwijs. Tegelijkertijd met de komst van de nieuwe directeur-bestuurder in 
2006-2007 is besloten om het onderwijs te organiseren op leerpleinen.  
Jaarverslag 2008 (E3, geen datum) 
“Groepjes leerlingen leren en werken samen op een leerplein aan hun (week)taken en 
projecten. Per groep, klas of individu wordt er begeleiding en instructie gegeven. 
Verschillende lessen worden buiten de leerpleinen gegeven, zoals sport en bewegen, 
beeldende vorming, techniek en sommige talen. Reflecteren is een vast onderdeel van het 
leerproces van elke leerling, opdat het leren zelf en de verankering ervan verbeteren.”  
Alhoewel we er geen expliciete uitspraken over hebben gevonden, gaan we er van uit dat 
deze ontwikkeling tot stand is gekomen in dialoog met docenten en externe 
belanghebbenden en dat er draagvlak voor is geweest bij de medewerkers in de onderbouw 
van het vmbo. Wij denken dit ook af te leiden uit de volgende uitspraak van een docent, 
tevens lma, die wij gevraagd hebben naar het ontstaan van de leerpleinen. 
Docent, tevens lma (E25, januari 2011)  
“De leerpleinen zijn vier jaar oud! Met de komst van [de directeur bestuurder] zijn ook de 
leerpleinen ontstaan. We zijn tot dit besluit gekomen, opdat de contactmomenten met je 
leerlingen meer plaatsvinden, investeren in relatie en je kunt elkaar direct feedbacken, 
docent naar docent. Kwaliteit bereiken we zo door transparantie.” (36) 
 
Uit het jaarverslag over 2008 maken we ook op dat ict vanaf 2007-2008 wordt gezien als een 
belangrijk hulpmiddel om het onderwijsconcept van School E verder te ontwikkelen. Dit blijkt 
verder uit het feit dat de school deel gaat nemen aan de OVC in 2008-2009 en de 
voorbereiding start voor de ontwikkeling van het project ‘Een laptop per leerling’. Dit wordt 
als volgt in het jaarverslag gemotiveerd. 
Jaarverslag 2008 (E3, geen datum) 
“Onze school staat voor actief, reflectief en effectief onderwijs. Wij willen onze leerlingen en 
leraren stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij willen wij de beste middelen en 
ideeën optimaal benutten. Technologische ontwikkelingen verschaffen ons toegang tot een 
enorme hoeveelheid nieuwe middelen die op hun beurt aanzetten tot vernieuwende ideeën 
over onderwijs. De manier van lesgeven is ingrijpend veranderd en ICT neemt daarbij een 
steeds belangrijker plaats in. Maar ook de leerling is veranderd: onze leerlingen leven in een 
digitale wereld en leren daardoor anders dan vroeger. Bovendien doen zij vaak verschillende 
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dingen tegelijk, op een manier die mensen van eerdere generaties nauwelijks voor mogelijk 
houden. Het gebruik van de computer in het onderwijs blijkt de betrokkenheid en prestaties 
van de leerlingen te verhogen: de leerling leert te onderzoeken, samen te werken, te 
communiceren en is creatief bezig. Uiteindelijk blijkt de leerling meer betrokken te zijn, zijn 
zijn cijfers hoger en spijbelt de leerling minder. In 2008 is de voorbereiding gestart om met 
ingang van het schooljaar 2009-2010 in het vmbo te starten met het concept van een laptop 
per leerling. In juli 2008 hebben 25 docenten aangegeven zich te willen verbinden aan dit 
concept, in december 2008 was dit aantal gegroeid tot 66. Op de locatie R zijn 25 leerlingen 
opgeleid als jonge ict-coaches, de zogenaamde JIC-ers. Zij ondersteunen leerlingen en 
docenten bij het werken met de laptop.” (37) 
 
Over de wijze waarop de functie van ict in het vernieuwingsconcept is geïntroduceerd, 
hebben we expliciete uitspraken gevonden. Uit de opmerkingen van twee leidinggevenden 
maken we op dat een combinatie van interventies is gebruikt. Enerzijds wordt top down een 
duidelijke beleidsverandering door de directeur-bestuurder aangekondigd. Dit interpreteren 
we als een aanwijzing voor medewerkers dat de bestaande werkwijzen en institutionele 
kaders van de onderwijsstructuur zullen moeten veranderen. Anderzijds worden gesprekken 
daarover geopend met de medewerkers en wordt hun voorgehouden dat voor het nieuwe 
beleid adequate organisatorische en materiële faciliteiten worden verstrekt.  
Directeur havo/vwo en afdelingsleider 1vmbo (E7, september 2009) 
- “Belangrijk is de impact van de directeur-bestuurder van de school. Hij heeft het personeel 
bij elkaar geroepen en zeer enthousiast toegelicht waar School E naar toe wil en hoe de 
schoolleiding dit denkt te bereiken. Hierbij zijn laptops noodzakelijk op de leerpleinen. Hij is 
hier heel resoluut in geweest.” 
- Op basis van het strategisch beleidsplan heeft de directeur-bestuurder ideeën geventileerd. 
De daaruit voortkomende gesprekken gelden als motor en zijn heel belangrijk. Het doel van 
de gesprekken is onder andere hen te verleiden. De aanschaf van Macbooks (lokkertje, 
manier van overhalen) deed hen versteld staan en zou het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal moeten bevorderen. Het huidige gebouw heeft een negatieve invloed op dit 
gebruik, dus mede daarom zal op korte termijn verhuisd worden naar een andere gebouw. 
De collega’s ervaren het strategisch beleidsplan als top down. Dit is volgens de HV-
locatiedirecteur ook zo. Er is immers geen weg terug. […] De HV-locatiedirecteur merkt op 
dat dit een wezenlijk ander innovatieproces is dan we gewend zijn.” 
Bij deze laatste opmerking wordt gerefereerd aan het feit dat docenten proactief aan de slag 
moeten en dat eigenaarschap hierbij van belang is. (38) 
 
In hetzelfde interview benadrukken beide leidinggevenden dat het creëren van een 
stimulerende setting docenten er toe kan aanzetten om aan de slag te gaan met de elo en 
gedigitaliseerd leermateriaal. Het veranderen van de werksituatie beschouwen zij als een 
bewuste interventie door de schoolleiding. Op een andere moment in hetzelfde interview 
noemen ze de aanschaf van laptops een ‘lokkertje’ dat docenten heeft moeten verleiden om 
gedigitaliseerd leermateriaal te gaan gebruiken. Uit het feit dat het docenten volgens beide 
leidinggevenden ‘versteld deed staan’ en dat in korte tijd veel docenten hebben geopteerd 
mee te doen aan het project ‘Een laptop per leerling’ (fragment 8 en 37) leiden we af dat 
deze tactiek succesvol is gebleken.  
Directeur havo/vwo en afdelingsleider 1vmbo (E7, september 2009) 
“De aanschaf van de laptops, als pedagogisch en didactisch hulpmiddel om visie te 
realiseren, de keuze voor de elo Teletop (bij enthousiaste docenten een strijd om 
eigenaarschap: ‘mijn Teletop’) en het werken op leerpleinen vormen de belangrijkste 
veranderingen in de setting.” (39) 
 
Een andere interventie die beide leidinggevenden noemen, is het aansturen op gedrag van 
de vmbo-docenten door middel van een zogenaamde gesprekkencyclus. Deze aanpak 
hebben we in fragment 29 omschreven als een structuurinterventie (IPB) die gericht is op het 
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bevorderen van ontwikkelingsprocessen bij medewerkers, i.c. bijdragen aan een 
professionele werkcultuur. 
Directeur havo/vwo en afdelingsleider 1vmbo (E7, september 2009) 
 “De vmbo-teamleider geeft aan dat in functioneringsgesprekken (en in een later stadium ook 
in de ambitiegesprekken richting de beoordelingsgesprekken) docenten te beïnvloeden zijn 
in de richting die de school graag wil. Docenten die hierin meegaan, ervaren de waardering 
die dit oplevert in een dergelijk gesprek als wenselijk. De status van het gesprek speelt hier 
dus een rol. Als onderwijskundig leider kun je hier gebruik van maken.” (40) 
 
Een laatste aspect waarop met name de directeur havo-vwo wijst, is de invloed van 
kwalitatief goede docenten, die enthousiast zijn over het gebruik van ict in het onderwijs, op 
middelmatig functionerende en/of sceptische collega’s. Uit het interview blijkt dat de rol van 
deze docenten nog onvoldoende wordt benut. 
Directeur havo/vwo en afdelingsleider 1vmbo (E7, september 2009) 
“De goede docent kan meer met gedigitaliseerd leermateriaal dan de middelmatige docent. 
Deze laatste groep bestaat over het algemeen niet uit de meest vindingrijke en creatieve 
personen. En dat zie je terug bij het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal. Waar het 
vervolgens om gaat, is dat die kleine groep kwalitatief goede docenten de overige groep 
meeneemt/meetrekt in het innovatieproces. Wat betreft informeel leiderschap noemt de HV-
locatiedirecteur dat er personen zijn met ideeën rond ict. De schoolleiding zet deze personen 
niet bewust in, maar onbewust wel. Ze worden nog onvoldoende benut door de 
schoolleiding. Opvattingen van informele leiders, waarbij anderen zich aansluiten, zijn 
belangrijk. De locatiedirecteur ziet ze als antennes. Het zijn geen aanwijsbare mensen in de 
structuur.” (41) 
 
Uit de resultaten van veronderstelling 1 hebben we afgeleid dat de directeur-bestuurder 
‘horizontale verantwoording’ en het betrekken van externe belanghebbenden bij het 
ontwikkelen van het SBP gebruikt om medewerkers te beïnvloeden in het accepteren van de 
nieuwe koers. Ook de specifieke inzet van externe deskundigen, bijvoorbeeld op het gebied 
van ‘het puberbrein’, ziet hij als een adequaat middel om de visie van docenten te verbreden. 
Directeur-bestuurder (E8, oktober 2009) 
“Er worden masterclasses binnen de school gehaald om docenten te prikkelen in hun ideeën 
en hen op gedachten te brengen. Het doel is om teams in relatie te brengen met externe 
ontwikkelingen. Samengevat: de context wordt bewust en actief ingezet om de visie verder te 
ontwikkelen en ideeën te versterken.” (42) 
 
In een interview benadrukken twee docenten dat het organiseren van situaties waarin ze 
kunnen samenwerken in hun ogen een strategie is die de schoolleiding toepast om de 
implementatie van het vernieuwingsconcept te bevorderen. 
Twee docenten (E9, maart 2010) 
“De manieren waarop de schoolleiding stuurt op het gedrag van docenten om samen te 
werken en leren zijn: 
- Facilitering van docenten om maandelijks twee middagen in ontwikkelgroepen te werken. 
- Organisatie van ict-gerelateerde scholingsbijeenkomsten. 
- Training aan voortrekkers in het kader van de ontwikkeling van ontwikkelgroepen.” (43) 
 
In het SBP en in de besturingsfilosofie wordt het belang van teams en het werken en 
reflecteren in teamverband benadrukt, mede vanwege de ontwikkeling van een professionele 
en op verandering gerichte cultuur (fragmenten 11 tot en met 16). We hebben echter geen 
aanwijzingen gevonden dat het bevorderen van teams waarin een zekere mate van 
wederzijdse afhankelijkheid de basis is voor gezamenlijke leerprocessen, actief door 
locatiedirecteuren of teamleiders is opgepakt. De belangrijkste interventies die gericht zijn op 
de professionalisering van docenten, bestaan uit het ontwikkelen en uitvoeren van het 
professionaliseringsplan 2009-2010. Dit heeft vooral het karakter van traditionele scholing in 
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combinatie met workshops waarin een relatie wordt gelegd met de eigen praktijk. Het 
stimuleren van systematische reflectie is wel een trainingsdoel in dit plan. 
Professionaliseringsplan 2009-2010 (E6, 2009) 
“De directie van School E heeft besloten in schooljaar 2009-2010 structureel in te zetten op 
de professionalisering van onderwijzend personeel op het gebied van ICT en onderwijs. Bij 
de samenstelling en uitvoering van het professionaliseringsaanbod wordt zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de vraag en de dagelijkse praktijk van de deelnemers, middels het 
maken van een verbinding met vak- en/of leergebiedgerelateerde onderwerpen.” (44) 
 
In april 2010 wordt het professionaliseringsplan geëvalueerd. De coördinator 
professionalisering geeft aan dat de professionaliseringsdoelen nog niet volledig zijn 
gerealiseerd, maar is wel positief over het draagvlak. 
Vragenlijst coördinator professionalisering (E13, april 2010) 
- “Docenten zijn wel op de goede weg, maar nog niet iedereen kan zijn weg vinden in het 
zoeken naar en arrangeren van materiaal. […] er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht 
bij de vraag en de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Er is veel vraag, daar wordt ook op 
ingespeeld, maar er kan niet op alles worden ingegaan. 
- Er zijn docenten bij die een kleine succeservaring met het werken met digitaal materiaal 
nodig hadden, maar nu wel weten wat er beschikbaar is.  
- Uiteindelijk is er wel rendement, maar te weinig. 
- Wel is er een omslag geweest qua attitude. Collega’s gaan mee in de weg die wij als school 
zijn ingegaan.” (45) 
 
Uit een andere bespreking maken we op dat besluitvorming over het voortzetten van het 
laptoponderwijs is gebaseerd op positieve ervaringen in schooljaar 2009-2010 bij meerdere 
groepen leerlingen.  
School E en OVC over leermiddelenbeleid (E14, april 2010) 
“Sinds schooljaar 2009-2010 hebben alle leerlingen in de brugklas van het vmbo […], de 
leerlingen van klas 3 vmbo […] en de leerlingen van klas 1 HavoKansKlas […] naast 
tekstboeken een laptop als hulpmiddel bij het leren tot hun beschikking. Alle werkboeken in 
de desbetreffende leerjaren zijn vervangen door digitaal leermateriaal. Door de positieve 
ervaringen onder collega’s en leerlingen van afgelopen jaar is besloten vanaf schooljaar 
2010-2011 ook in de brugklassen van het havo, atheneum, vwo+ en gymnasium te starten 
met het laptoponderwijs.” (46) 
 
In de beleidsnotities wordt het stimuleren van zelflerende teams, waarin taakafhankelijkheid 
van belang wordt geacht (fragment 15 en 16), regelmatig genoemd als belangrijke 
interventie. Maar zoals gezegd, vinden we in de laatste periode waarover ons onderzoek 
loopt geen concrete aanwijzingen dat het stimuleren daarvan een bewuste keuze is van 
teamleiders. Het blijft wel een belangrijk doel, want in het nieuwe SBP 2011-2015 wordt 
verwezen naar bepaalde aspecten van samenwerken en samen leren in de laatste twee van 
de vier thema’s waarin de strategische doelen worden onderscheiden.  
SBP 2011-2015 (E20, november 2010) 
“Uiteindelijk kiezen we voor vier thema’s die we uitwerken langs de lijn van de leerlingen, de 
medewerkers en de ondersteunende processen. 
Thema1: Digitaliseren 
Thema 2: Maatwerk leveren 
Thema 3: Ondernemen  
Thema 4: Verantwoorden” 
In het thema ‘Digitaliseren’ wordt nogmaals het belang van de (persoonlijke) digitale 
professionaliteit van de leraren benadrukt. In het thema ‘Maatwerk leveren’ gaat het onder 
andere om het ontdekken en optimaliseren van de talenten en ambities van leraren en 
zorgen voor een optimale interne mobiliteit. In het thema ‘Ondernemen’ vinden we de 
zinsnede: “Veranderprocessen vinden waar mogelijk plaats volgens het proces van co-
creatie”. Met co-creatie wordt bedoeld dat medewerkers de verantwoordelijkheid nemen om 
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gezamenlijk te handelen en te reflecteren en zo tot eigenaarschap te komen van de nieuwe 
onderwijspraktijk. In het thema ‘Verantwoorden’ tenslotte vinden we het streefdoel dat 
leraren per schooljaar vijf tot tien keer deelnemen “aan intercollegiale visitatie als onderdeel 
van het zelfevaluatie-instrument”. (47) 
 
In het SBP 2011-2015 (E20, november 2010) komen we de verwijzing naar de spilfunctie 
van teams en teams als kernkwaliteit van de besturingsfilosofie niet meer expliciet tegen. 
Wel vinden we nog een expliciete verwijzing naar de ontwikkeling van ‘communities of 
practice’ voor een selecte groep docenten in het projectplan digitale onderwijsinnovatie. 
Deze docenten krijgen de kans opgeleid te worden tot excellente leraar in een 
professionaliseringsomgeving die aangeduid wordt met de omschrijving van community of 
practice of ‘ondernemerschap in maatschapsvorm’. Dit wordt geïllustreerd door de 
fragmenten 23 en 24. (48) 
 
 
Gebruik en beeldvorming 
Uit de innovatiehistorie, beschreven aan het begin van deze paragraaf, kunnen we afleiden 
dat in ieder geval vanaf 2009-2010 alle docenten van School E - alle locaties en zowel 
onder- als bovenbouw - op de een of andere manier actief bezig zijn geweest met het 
gebruik van de elo en gedigitaliseerd leermateriaal, al dan niet in een 
professionaliseringstraject. Docenten in het vmbo, vooral in het brugjaar, hebben zich bezig 
gehouden met de integratie van het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal in de dagelijkse 
onderwijspraktijk in het kader van het project ’Een laptop per leerling’. Wij kunnen uit 
meerdere bronnen afleiden dat deze ontwikkeling vanaf het voorjaar van 2010 doorzet. 
Zowel leidinggevenden als docenten geven aan dat de strategie om docenten te 
interesseren en stimuleren om ict te integreren in het onderwijs succesvol is (fragmenten 8, 
38 en 39). Uit fragment 22 krijgen we de indruk dat in het schooljaar 2009-2010 in teams op 
het vmbo gezamenlijk gewerkt wordt aan het ontwikkelen en gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal. Uit de snelle toename in 2008-2009 van het aantal docenten dat zich verbindt 
aan het project ‘Een laptop per leerling’ leiden we af dat de beeldvorming over het gebruik 
van gedigitaliseerd leermateriaal zich positief ontwikkelt (fragment 37). De coördinator 
professionalisering meldt in april 2010 in een verslag over de resultaten van het eerste 
professionaliseringplan dat er kleine successen zijn geboekt en dat in elk geval merkbaar is 
dat er een omslag in positieve richting is in de beeldvorming over het gebruik van ict 
(fragment 45). Eerder al constateren twee leidinggevenden - naar aanleiding van de 
uitkomsten van een enquête - dat ‘draagkracht absoluut aanwezig is’ (fragment 9). Tenslotte 
verwijzen we naar het projectplan digitale onderwijsinnovatie (E12, maart 2010), waarin 
melding wordt gemaakt van een onderzoek naar het effect van een digitale leeromgeving op 
leerprestaties van leerlingen 3vmbo in het vak Engels. Dit houdt in dat minimaal drie 
maanden bij het vak Engels is gewerkt met gedigitaliseerd leermateriaal. Deze resultaten 
geven aan dat in snel tempo het aantal docenten dat gebruik maakt van ict in de 
onderwijspraktijk groeit en dat ook opvattingen van docenten over de zinvolheid van ict om 
het onderwijspraktijk te versterken in positieve zin veranderen. 
 
Een verdere ondersteuning hiervan vinden we in de uitkomsten van een enquête onder alle 
docenten van de onderbouw van School E. Alhoewel de respons laag is (zes docenten) en 
dus niet representatief voor de gehele onderbouw, geven de scores zicht op de praktijk in de 
vmbo-afdeling waar de implementatie het verst is gevorderd. De reacties komen van zeer 
ervaren docenten. Gezamenlijk geven ze een goed beeld van het vmbo-vakkenpakket in de 
onderbouw (E24, december 2010). Deze docenten gebruiken dagelijks tot meerdere keren 
per week gedigitaliseerde leermaterialen uit uiteenlopende bronnen en voor alle mogelijke 
onderwijsleermomenten, het meest voor instructie, oefenactiviteiten en zelfstandig werken en 
verdieping. Het materiaal wordt meestal eerst op maat gemaakt door de docenten zelf. De 
docenten vinden dat je als school er niet omheen kunt om ict in het onderwijs in te zetten. Ze 
geven aan dat ict en gedigitaliseerd leermateriaal extra mogelijkheden bieden in de 
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onderwijspraktijk. Over de geschiktheid van het materiaal waarmee ze moeten werken, zijn 
de docenten minder tevreden. Vijf van de zes docenten zijn het eens met het schoolbeleid. 
De docent die het er niet mee eens is, motiveert dit met: “te snel, te weinig tijd, de aard van 
de voorzieningen thuis en bezwaar tegen het afschaffen van de werkboeken”.  
 
 
8.4 Conclusies  
Uit de resultaten bij veronderstelling 1 blijkt duidelijk dat de directeur-bestuurder het initiatief 
heeft genomen tot de ontwikkeling van nieuw strategisch beleid met als voornaamste 
kenmerk van School E een innovatieve schoolorganisatie te maken. Ook blijkt dat hij grote 
invloed heeft op de inhoud van dit beleid en de uitvoering en realisering daarvan bewaakt en 
monitort. De gegevens uit de documenten en de interviews met docenten en 
leidinggevenden zijn op dit punt consistent. Alle activiteiten die we in de Innovatiehistorie en 
bij veronderstelling 1 hebben beschreven, staan in het teken van het uitzetten van een 
duidelijke koers met twee hoofdelementen. Aan de ene kant is er de oriëntatie op 
maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de school. Aan de andere kant is 
er het denken in termen van ‘menselijk kapitaal’, in het bijzonder de potentiële mogelijkheden 
van medewerkers en leidinggevenden om een duurzame ontwikkeling op gang te brengen 
die gefocust is op actief, reflectief en effectief leren van leerlingen én medewerkers.  
 
Conclusie veronderstelling 1 
Op basis van de resultaten in paragraaf 8.3 stellen we vast dat veronderstelling 1 volledig 
wordt ondersteund. Voor ieder van de vier indicatoren waarop we de bronnen van School E 
hebben onderzocht, vinden we aanwijzingen in positieve zin. Contextmanagement is een 
kenmerk van het strategisch leiderschap op School E. 
 
In het SBP wordt het denken in termen van ‘menselijk kapitaal’ geconcretiseerd door het 
samenwerken van docenten binnen teams en van teams onderling als kernkwaliteit centraal 
te stellen. De ontwikkeling is gericht op de persoonlijke professionaliteit van medewerkers en 
op een professionele werkcultuur van de organisatie. Als we naar de acties kijken die worden 
georganiseerd met betrekking tot het gezamenlijk leren, zien we dat de praktijk aan het einde 
van de onderzoeksperiode afwijkt van de beleidsvoornemens. Docenten constateren in 
schooljaar 2009-2010 een begin van leren in teams, maar dit beperkt zich nog tot de vmbo-
afdeling. Het werken in leerpleinen en de aanschaf van laptops voor iedere leerling en 
docent zijn de aanjagers hiervan. De locatiespecifieke professionaliseringsplannen bevatten 
kenmerken van individuele training in basisvaardigheden, maar ook toepassingsgerichte 
workshops waarin docenten met elkaar samenwerken met de eigen onderwijspraktijk als 
zinvolle context. Dit wijst op een zekere mate van taakinterdependentie (indicator 1). De 
resultaten bevatten ook aanwijzingen dat er sprake is van reflectieprocessen met betrekking 
tot de nieuwe situatie, zowel door individuele docenten als op groepsniveau, maar deze 
vormen, voor zover wij dat kunnen beoordelen, nog geen standaardpraktijk (indicator 3). Wij 
vinden echter geen aanwijzingen dat er sprake is van doelinterdependentie tussen docenten 
in de diverse groepen die aan de vernieuwing werken (indicator 2). Toch zijn er ook 
duidelijke aanwijzingen dat het werken met gedigitaliseerd leermateriaal toeneemt en dat ook 
het draagvlak voor het digitaliseringsbeleid groeit. Bij deze conclusies hoort een 
kanttekening. Op het moment dat wij de verzameling van gegevens bij School E afsluiten, is 
het in de praktijk brengen van het innovatiebeleid, met name het deel dat is gericht op de 
ontwikkeling van een professionele werkcultuur pas anderhalf tot twee jaar eerder opgestart. 
Het is misschien te vroeg om ontwikkelingen die met de indicatoren 2 en 3 samenhangen op 
te merken. 
 
Conclusie veronderstelling 2 
Wij hebben vastgesteld dat het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal toeneemt en dat 
positieve beeldvorming daarover groeit. Er zijn indicaties voor gezamenlijke leerprocessen, 
maar deze zijn te beperkt om eenduidig vast te kunnen stellen dat gezamenlijk leren van 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B 8 School E 

149 

docenten een positieve bijdrage levert aan de toename van het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal en de beeldvorming daarover. Alleen het stimuleren van taakinterdependentie 
(indicator 1) kunnen wij op basis van de resultaten onderbouwen. Onze conclusie luidt dat 
niet het stimuleren van gezamenlijke leerprocessen de positieve trend ondersteunen, maar 
de gecoördineerde inzet van structuurinterventies, zoals verbetering van de infrastructuur en 
intensieve professionalisering en de coherentie en helderheid waarmee het 
vernieuwingsbeleid wordt uitgedragen door de directeur-bestuurder. 
 
De resultaten bij veronderstelling 3 vormen ons inziens een verdere onderbouwing van de 
discrepantie die we bij veronderstelling 2 hebben geconstateerd. In de visie op 
schoolontwikkeling wordt benadrukt dat de schoolleiding moet boeien en binden om 
commitment te krijgen bij de docenten en dat situationeel leiderschap een procesaspect 
vertegenwoordigt in de ontwikkeling van een professionele cultuur. Het bevorderen van 
teamontwikkeling behoort hier toe. Alhoewel enkele docenten een goed contact zeggen te 
hebben met hun afdelingsleider, is het algemene beeld dat docenten de gewenste 
leidinggevende praktijk niet herkennen. Voor geen van de drie indicatoren vinden we 
expliciete aanwijzingen die de veronderstelling ondersteunen, noch op basis van gegevens 
van leidinggevenden, noch op basis van informatie van docenten. Ook hier past de 
kanttekening dat het innovatieproces pas kort geleden op gang is gekomen. Een tweede 
kanttekening is dat op centraal managementniveau hard gewerkt wordt om de 
professionaliteit van leidinggevenden, in het bijzonder situationeel leiderschap, te 
ontwikkelen.  
 
Conclusie veronderstelling 3 
In de vorige veronderstelling constateren we dat gezamenlijk leren niet de bepalende factor 
is geweest voor de positieve trend met betrekking tot het gebruik van gedigitaliseerde 
leermaterialen en de ontwikkeling van draagvlak daarvoor. Volledig in overeenstemming 
hiermee constateren we dat het gezamenlijk leren in de praktijk niet wordt ondersteund of 
bevorderd door sectordirecteuren en afdelingsleiders. Voor geen van drie indicatoren vinden 
we positieve aanwijzingen.  
 
Met betrekking tot veronderstelling 4 komen we geen expliciete beschrijvingen of uitspraken 
tegen die aangeven dat met name de elo, de laptop en/of het gedigitaliseerd leermateriaal tot 
samenwerken uitdagen. Wanneer docenten aangeven dat samenwerking sterker naar voren 
komt dan verwijzen ze vooral naar interventies met betrekking tot de setting: werken op 
leerpleinen met collega’s en taakgericht werken in ontwikkelgroepen (veronderstelling 2). De 
laptop (in leerjaar 1) versterkt dit effect.  
 
Conclusie veronderstelling 4 
Op basis van de resultaten en conclusies stellen we vast dat we geen enkel gegeven hebben 
op basis waarvan we kunnen besluiten dat het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal of 
ict-gebruik in zijn algemeenheid uitnodigt tot of bijdraagt aan iets wat docenten als ‘binding’ 
beschouwen.  
 
De besturingsfilosofie en het SBP 2007-2011 van School E is tot stand gekomen en 
daarmee van een zekere noodzakelijkheid en legitimiteit voorzien op basis van een brede 
dialoog met docenten en externe belanghebbenden. De visie op de schoolontwikkeling en de 
onderwijsontwikkeling die daarmee samenhangt, wordt nadrukkelijk en helder neergezet als 
referentiekader voor iedereen, zowel voor docenten als leidinggevend kader. ‘Vluchten kan 
niet meer’ is een uitspraak van de bestuurder. Wij hebben, volledig in overeenstemming met 
veronderstelling 3, geen aanwijzingen gevonden voor het stimuleren van interactie en het 
bevorderen van wederzijdse afhankelijkheid (indicator 2). Evenmin zijn er aanwijzingen dat 
op locatie- en afdelingsniveau actief gezocht wordt naar eilanden van vernieuwing waarin 
docenten samen werken en samen leren, om deze processen daarna te stimuleren en te 
bevorderen (indicator 3). Desondanks is het duidelijk dat het aantal docenten dat met 
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gedigitaliseerd leermateriaal werken in korte tijd snel toeneemt en ook dat draagvlak voor dit 
beleid groeit. Ook zijn er aanwijzingen dat in teams afspraken worden gemaakt en dat 
docenten onderling samenwerken. Docenten geven ook aan dat het werken in teams de 
toekomst heeft. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen zijn het echter de gecoördineerde 
structuurinterventies (indicator 1) geweest in combinatie met de consistente boodschap en 
de intensieve bespreking hiervan met alle betrokkenen - overigens wel een aspect van 
indicator 2, maar dan op organisatieniveau - die de hiervoor genoemde ontwikkelingen 
gestimuleerd kunnen hebben. Het project ‘Een laptop per leerling’ is hierin zeer succesvol 
geweest, aangezien dit project gericht wordt op het enthousiasmeren en over de streep 
trekken van individuele docenten. Vervolgens zijn aanvullend hierop alle interventies 
gecoördineerd ingezet op het onderwijsdoel ‘actief, reflectief en effectief leren door 
leerlingen’. Aanvullend op de kanttekeningen die wij bij de veronderstellingen 2 en 3 
gemaakt hebben moet hier ook vermeld worden dat de bestuurder actief bezig is om de 
professionele ontwikkeling van het leidinggevend kader te stimuleren en dat op dit beleid 
versterkt wordt ingezet in de nabije toekomst.  
 
Conclusie veronderstelling 5 
We constateren dat we geen positieve aanwijzingen gevonden hebben voor de indicatoren 2 
en 3, maar wel voor een gecoördineerde inzet van structuurinterventies die voornamelijk 
gericht zijn op individuele docenten (indicator 1). Uit het innovatiebeleid van School E blijkt 
dat een mix van structuurinterventies en procesinterventies optimaal wordt geacht om het 
vernieuwingsproces te sturen en te ondersteunen. In de eerste twee jaren na de introductie 
van het vernieuwingsbeleid wordt de mix van structuurinterventies en procesinterventies niet 
gerealiseerd. 

 
 
8.5 Discussie 
Belangrijk voor deze casus is dat het innovatieproces op School E gedurende de gehele 
onderzoeksperiode wordt gestuurd op basis van expliciete veranderdoelen die voor zowel de 
veranderinhoud als de veranderaanpak uitgaan van een ‘lerend perspectief’. Dit maakt het 
mogelijk de gekozen interventies en het verloop van de invoering van gedigitaliseerd 
leermateriaal te vergelijken met de innovatiestrategie. Een van de conclusies is dat er bij het 
afsluiten van de dataverzameling een discrepantie bestaat tussen de visie op de ontwikkeling 
van een professionele schoolcultuur die in de besturingsfilosofie is neergelegd en de praktijk 
zoals die wordt ervaren door leidinggevenden en docenten. Tegelijkertijd constateren we dat 
er breed in de school toenemend draagvlak is voor het onderwijskundig beleid en dat ook het 
gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal toeneemt. Bovendien veranderen de opvattingen 
van docenten over en het inzicht in het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal 
(beeldvorming) in positieve richting. Dit geldt sterker voor de vmbo-onderbouw dan voor de 
havo/vwo-onderbouw, maar de trend is onmiskenbaar. In deze casus bediscussiëren we de 
mogelijke consequenties van deze gegevens voor de plausibiliteit van het conceptuele model 
dat wij in paragraaf 3.8 hebben ontwikkeld.  
 
 
Relatie leiderschap en context 
Het strategisch beleid van School E is niet gericht is op het realiseren van een concrete 
verandering op een vooraf vastgesteld tijdstip, maar op een doorgaand en duurzaam 
cultuurveranderingsproces. Wij verbinden deze ambitie met de persoon van de bestuurder. 
Hij realiseert een dubbel evenwicht: naar buiten in relatie tot de schoolcontext en naar 
binnen door te streven naar betrokkenheid van de medewerkers met het beleid (figuur 8.2). 
In dit kader organiseert de bestuurder ook druk vanuit de lokale institutionele omgeving om 
betrokkenheid bij medewerkers met betrekking tot het beleid te vergroten.  
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Relatie leiderschap en leren 
Voor het realiseren van het proces van permanente vernieuwing wordt in het SBP en de 
besturingsfilosofie grote waarde gehecht aan een professionele werkcultuur. Teams vormen 
de omgeving waarin de professionele houding en werkwijze tot ontwikkeling moeten komen. 
Leidinggevenden op alle niveaus hebben tot taak dit proces te stimuleren, organisatorisch te 
ondersteunen en te coachen. Binnen de besturingsfilosofie wordt dit situationeel leiderschap 
(SL) genoemd. Deze competentie is opgenomen in het profiel van de bestuurder, 
sectordirecteuren en afdelingsleiders. Het algemene doel van School E is talentontwikkeling 
van leerlingen en medewerkers. Het middel daartoe is de focus op actief, reflectief en 
effectief leren voor leerlingen én medewerkers. ‘Kansdenken’ en persoonlijke creativiteit van 
docenten worden belangrijke waarden genoemd.  
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Figuur 8.2 Contextmanagement op School E, een dubbel evenwicht. 
 
Wanneer we echter in kaart brengen welke middelen en interventies zijn ingezet in de 
periode 2006 tot 2010 dan zien we het patroon dat in figuur 8.3 is weergegeven. Vanuit de 
schoolleiding en in overleg met docenten vmbo-onderbouw is in 2006 gekozen voor 
leerpleinen. In 2008 wordt het project ‘Een laptop per leerling’ op enthousiasmerende wijze 
door de bestuurder geïntroduceerd. Wij zien dit als twee structuurinterventies die de 
geïnstitutionaliseerde traditionele onderwijspraktijk van de autonome docent moeten helpen 
doorbreken. Dergelijke ingrepen hebben we in paragraaf 3.8 een vorm van creatieve 
destructie van de gevestigde praktijk genoemd. Deze interventies bewerkstelligen dat 
docenten niet anders kunnen dan samenwerken op de leerpleinen en samenwerken met 
collega’s die als specialisten op het gebied van elo en gedigitaliseerde leermaterialen 
worden opgeleid. De noodzaak tot samenwerking wordt dus gecreëerd door de 
omstandigheden en niet door actief stimuleren van samenwerking en gezamenlijk leren door 
leidinggevenden. In figuur 8.3 geven wij dit weer met feedbackpijl 1. Deze vrij abrupte 
verandering in de werksituatie veroorzaakt grenservaringen bij docenten die de gewenste 
creativiteit en heroriëntatie op de onderwijspraktijk kunnen losmaken (Geijsel & Meijers, 
2005; Geijsel, Meijers & Wardekker, 2007; Miedema & Stam, 2009). Bovendien leidt deze 
nieuwe situatie tot de noodzaak dat docenten gaan samenwerken en onderling afspraken 
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maken over de wijze waarop ze het werk op de leerpleinen organiseren en taken verdelen. 
Deze situatie is kenmerkend voor wat Runhaar et al. (2007) taakinterdependentie noemen. 
Uit de gegevens blijkt dat de introductie van deze aanpak is voorbereid door middel van een 
procesinterventie. In dezelfde periode wordt namelijk een brede discussie gevoerd over het 
strategisch beleid, gericht op de ontwikkeling van persoonlijk meesterschap en professionele 
werkcultuur. In figuur 8.2 hebben we weergegeven dat er druk is gemobiliseerd via 
stakeholders, opdat het nieuwe beleid geaccepteerd gaat worden door de medewerkers, die 
hier als individu op worden aangesproken. Deze brede discussie over de toekomst van de 
school met interne en externe betrokkenen heeft dus voor druk gezorgd om de bestaande 
(geïnstitutionaliseerde) praktijk te verlaten. In figuur 8.3 geven we dit feedbackproces aan 
met index 2. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 8.3 Interventies gericht op de ontwikkeling van een professionele cultuur ten behoeve 
van doorgaande onderwijsvernieuwing op School E in de periode 2004-2010. 
 
Het toenemend gebruik van de elo en gedigitaliseerd leermateriaal in de onderbouw vmbo 
en klas 1 havo/vwo dat we vanaf 2009-2010 waarnemen, wijst op het optreden van 
zogenaamde leerconversies tussen het teamniveau en individueel niveau met de 
leerpleinsetting en digitalisering als hefboom. Dit is het cyclisch proces waarin individuele en 
collectieve leerprocessen in de context van de dagelijkse onderwijspraktijk elkaar wederzijds 
beïnvloeden. De leerpleinsetting en het gebruik van de elo en gedigitaliseerd leermateriaal 
dwingen de individuele docenten tot een heroverweging van hun gebruikelijke opvattingen en 
didactisch handelen. Het feit dat dit een gezamenlijke ervaring is en er een gezamenlijk taak 
ligt, beïnvloedt via het groepsproces op zijn minst het individuele didactisch handelen. Dit 
wordt in de feed forward en feedback cyclus weergegeven met index 3. Uit de beperkte 
gegevens waarover we beschikken, blijkt dat we aan het eind van de onderzoeksperiode nog 
niet kunnen praten over doelinterdependentie. Volgens Runhaar et al. (2007) zou een 
combinatie hoge taakinterdependentie en lage doelinterdependentie concurrentie tussen 
docenten in de hand kunnen werken en leren bemoeilijken. De gegevens in deze casus laten 
niet toe hier uitspraken over te doen. Het is wel een gegeven dat in deze periode het 
draagvlak voor het werken op leerpleinen met gebruikmaking van gedigitaliseerd 
leermateriaal toeneemt.  
 
In figuur 8.3 hebben we meerdere structuurinterventies aangegeven die de cyclus van 
leerconversies (index 3) versterken, omdat ze specifiek gericht zijn op leerprocessen van 
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docenten. Index 4 staat voor het professionaliseringsprogramma dat allerlei 
scholingsmomenten omvat, deels aanbod- en deels vraaggestuurd en afgestemd op de 
praktijk van het werken op het leerplein. Het professionaliseringsprogramma is vooral 
gefocust op individuele kennis en vaardigheden met betrekking tot elo, digiborden en inzet 
van gedigitaliseerd leermateriaal, maar bevat ook elementen die docenten prikkelen om zich 
een mening te vormen over meer algemene onderwerpen. Deze interventie plaatsen we 
daarom op het individuele niveau, maar gezien de coherentie met het strategische doel zal 
deze een feed forward impact hebben op de docenten die op het leerplein of in andere 
groepen samenwerken. 
 
Index 5 staat voor een groep organisatorische maatregelen. Dit zijn de instelling van 
ontwikkelgroepen voor de ontwikkeling van gedigitaliseerd leermateriaal en de inzet van 
specialisten waaronder lma’s, test-coördinatoren gedigitaliseerd leermateriaal en jic’ers die 
zorgen voor input van expertise en collegiale ondersteuning. Deze interventies beïnvloeden 
zowel de individuele als de collectieve leerprocessen in de richting van het strategisch doel 
en zijn daarom in de vorm van een feed forwardpijl aangegeven.  
 
In het kader van het IPB noemen we de gesprekscyclus. Deze interventie in de sfeer van het 
HRM-beleid van de school grijpt aan op de persoonlijke ontwikkeling en 
carrièremogelijkheden van medewerkers en is specifiek gericht op de verankering van de 
gewenste professionele werkcultuur op alle niveaus. We herkennen in School E het gebruik 
van HRM-beleid als ‘change agent’ (Runhaar, 2008). Dit drukken wij uit met de feed forward 
pijlen met index 6 en 7. 
 
In figuur 8.3 hebben we op basis van de gegevens op organisatieniveau aangegeven dat er 
een toename is in het gebruik van ict en gedigitaliseerde leermaterialen en dat daar een 
groeiend draagvlak voor is. Dit duidt op institutionalisering van de nieuwe praktijk, in elk 
geval in de onderbouw. Er moet dus sprake zijn geweest van een feed forward proces. Wij 
geven dit weer met een gebroken pijl met index 8, aangezien we geen indicaties hebben 
gevonden voor doelinterdependentie en de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
betekenisgeving in de teams met betrekking tot gedigitaliseerd leermateriaal. Integendeel, 
docenten melden dat ze niet op de hoogte zijn van elkaars opvattingen.  
 
Volgens Imants (2002a), Runhaar et al. (2007) en Crossan et al. (1999) is de ontwikkeling 
van een gedeelde visie een noodzakelijke fase in de richting van duurzame vernieuwing. 
Runhaar et al. (2007) stellen dat een combinatie van hoge taakinterdependentie en hoge 
doelinterdependentie de meest effectieve conditie is om gezamenlijke leren te bevorderen. 
De analyse van de situatie in School E roept daarom de discussievraag op in hoeverre het 
strikt noodzakelijk is om naast structuurinterventies intensief te coachen op groepsprocessen 
die moeten leiden tot gemeenschappelijke betekenisgeving. Deze gedachtegang leidt tot een 
aantal mogelijkheden. Ook minder effectieve condities dan de ‘hoog-hoog combinatie’ op 
groepsniveau kunnen tot feed forward leiden die bijdraagt aan de institutionalisering. Een 
tweede mogelijkheid is dat doelinterdependentie, en de daarmee samenhangende 
gezamenlijke betekenisgeving, spontaan zou kunnen groeien, wanneer groepen docenten de 
tijd krijgen, mits er geen beperkende feedbackprocessen optreden. Bij dit laatste kan men 
denken aan tijdsdruk of leidinggevenden die zich alleen richten op ‘productie-eisen’ en 
formele afspraken. Beide mogelijkheden hebben als uitgangspunt dat gezamenlijke 
leerprocessen voorwaarden vormen voor verankering en institutionalisering. Een derde 
mogelijkheid hangt samen met de constatering dat de structuurinterventies bij School E qua 
doel en inhoud convergeren. Iedere actie wordt gestuurd en gemotiveerd vanuit het 
onderwijsconcept dat breed in de school is besproken en waar ook draagvlak voor is. 
Docenten worden dus herhaaldelijk geconfronteerd met dezelfde boodschap in diverse 
verschillende situaties. Coburn (2004) stelt vast dat een dergelijke coherente sturing met een 
hoge “degree of intensity” en een hoge “degree of pervasiveness” invloed heeft op het 
veranderen van opvattingen van docenten over het instructieproces (beeldvorming). Vanuit 
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dit gezichtspunt zou een heldere en geïntensiveerde en consistente boodschap over het 
vernieuwingsdoel in bepaalde situaties voldoende doeltreffend kunnen zijn. In termen van de 
zeven “C’s” uit ‘Leren over innoveren’ (Waslander, 2007; 2011) zou “Concentratie”, dat wil 
zeggen een heldere focus op het doel, in combinatie met “Coherentie” tussen doel en 
interventies kunnen compenseren voor “Community”. 
 
Het leiding geven aan leerprocessen, met name het stimuleren en coachen van 
gezamenlijke leerprocessen in de onderwijsteams, is in de besturingsfilosofie van School E 
overigens wel een essentieel aspect van situationeel leiderschap. Dit houdt in dat 
leiderschap afhankelijk van de omstandigheden sanctionerend, instruerend, coachend en 
delegerend kan zijn. Het algemene principe dat hieraan ten grondslag ligt, is dat ook 
leidinggevenden moeten leren wanneer zij op heldere wijze richting moeten geven of 
wanneer zij ruimte moeten laten voor initiatieven van medewerkers en deze moeten 
stimuleren en ondersteunen. Wij hebben geconcludeerd dat docenten deze rol (nog) niet of 
nauwelijks herkennen van hun eigen leidinggevenden, maar er wel behoefte aan zeggen te 
hebben. Leidinggevenden erkennen dit.  
 
Situationeel leiderschap treffen we wel aan binnen de leidinggevende structuur van School 
E. De bestuurder rekent het tot zijn taak om de persoonlijke ontwikkeling van zowel 
sectordirecteuren als afdelingsleiders te ondersteunen en begeleiden. Dit met het doel om 
regie te houden over de afstemming van taken en de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke visie, opdat er een consistent innovatief beleid gevoerd kan worden. 
Bovendien gebruikt hij deze bijeenkomsten om de diverse rollen die behoren tot het 
situationeel leiderschap te bespreken in relatie tot concrete ontwikkelingen en problemen. Dit 
is uitgedrukt in de donkergrijze symbolen voor leiderschapspraktijken in figuur 8.4. Daarnaast 
is er een managementontwikkelingstraject voor directeuren en afdelingsleiders opgezet. Wij 
constateren dat de directeur-bestuurder het doel van de professionele werkstructuur door 
middel van proces- en structuurinterventies actief nastreeft voor het gehele leidinggevend 
kader. De leiderschapspraktijken van de sectordirecteuren en afdelingsleiders voldoen nog 
niet aan de kwaliteiten van situationeel leiderschap. Dit is de reden voor de lichte grijze 
afdruk in figuur 8.4. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 8.4 Leiderschapspraktijk gericht op de spreiding van situationeel leiderschap binnen 
het leidinggevend kader. 
 
In het laatste SBP (2010) wordt dit idee nog verder uitgewerkt in de opvatting over het 
bevorderen van ondernemend gedrag bij alle medewerkers in het kader van de bevordering 
van excellent leraarschap. Wij interpreteren deze aanpak als het gericht vormgeven van het 
concept ‘gespreid leiderschap’, zoals we dat in paragraaf 3.8 hebben omschreven. In termen 
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van het model van organisatieleren zou je kunnen spreken van het zoeken naar de balans 
tussen feed forward en feedback binnen het leertraject situationeel leiderschap. Wij 
veronderstellen dat de korte tijd dat deze strategie in praktijk wordt gebracht er debet aan is 
dat we niet hebben kunnen vaststellen dat dit soort leiderschapspraktijken worden 
uitgeoefend door afdelingsleiders naar teamleden en sectordirecteuren naar afdelingsleiders 
en teamleden. Op dit punt is dit patroon consistent met figuur 8.3.  
 
 
Bindende factor van gedigitaliseerd leermateriaal  
De aanpak van het werken met gedigitaliseerde leermaterialen is pas goed op gang 
gekomen met de introductie van het Laptop-project en na de start op de leerpleinen. De 
conclusie uit paragraaf 8.5 dat ict geen bijzondere factor is die docenten bindt, is 
verklaarbaar uit figuur 8.3. De behoefte aan samenwerking is vooral gecreëerd door de 
introductie van leerpleinen en ontwikkelgroepen. De introductie van ict en de daarop gerichte 
professionalisering hebben aan dat proces een aantal nieuwe onderwerpen en problemen 
toegevoegd, die er voor gezorgd hebben dat overleggen, afstemmen, gezamenlijk 
ontwikkelen en reflecteren nog noodzakelijker worden.  
 
 
De ‘fit’ van het conceptuele model voor School E  
Als we voorgaande analyse van het veranderproces op School E in verband brengen met het 
conceptuele model dat we in paragraaf 3.8 hebben toegelicht, blijkt het volgende: 
- Contextmanagement is een relevante mediërende factor tussen omgevingsinvloeden en 
processen in de organisatie. In School E is deze sterk verbonden met het strategisch 
leiderschap van een persoon, de directeur-bestuurder, die coherent en consistent de regie in 
handen heeft.  
- Organisatieleren is een bruikbaar concept om te analyseren op welke niveaus in de 
schoolorganisatie welk type leerprocessen plaatsvindt en op welke wijze ze elkaar 
beïnvloeden. In deze casus roep dat vragen op over de aard van de interventies die nodig 
zijn om feed forward te realiseren met betrekking tot individuele en gezamenlijke 
leerprocessen die bijdragen aan institutionalisering van de onderwijsvernieuwing. 
- Voor School E blijkt het belang van het onderscheid tussen het meso- en microaspect van 
gespreid leiderschap in ons conceptuele model. Op mesoniveau streeft de directeur-
bestuurder naar coherentie tussen beleidsvoornemens met betrekking tot de 
cultuurontwikkeling en de leidinggevende praktijk. Het is de bedoeling dat alle 
leidinggevenden denken en handelen op basis van dezelfde visie. De realisering hiervan in 
leiderschapspraktijken - in School E het toepassen van situationeel leiderschap genoemd - is 
nog in ontwikkeling, omdat ook dit als een leerproces wordt gezien dat verbonden is met het 
proces van organisatieleren. De casus van School E vormt volgens ons een ondersteuning 
voor de integratie van de modellen voor Gespreid Leiderschap (Spillane et al., 2004) en 
Organisatieleren (Crossan et al.,1999) in het conceptuele model dat wij in paragraaf 3.8 
hebben ontwikkeld. 
- Het onderscheid tussen structuur- en procesinterventies, zoals beschreven in paragraaf 
3.8.6, is productief gebleken bij de analyses van de processen in School E. De toename van 
het gebruik van en het draagvlak voor gedigitaliseerd leermateriaal hebben wij via het 
concept ‘organisatieleren’ deels kunnen verklaren door structuurinterventies. Deze 
interventies hebben gezorgd voor grenservaringen bij docenten, het uitlokken van 
taakinterdependentie en de realisatie van randcondities van infrastructurele aard.  
 
 
8.6 Verificatie en reflectie door School E 
De resultaten (paragraaf 8.3) en conclusies (paragraaf 8.4) zijn per veronderstelling 
voorgelegd aan en besproken met de directeur-bestuurder en het hoofd Stafbureau 
Personeel. Beiden kunnen zich vinden in de door ons geformuleerde resultaten en 
conclusies. Bij een aantal veronderstellingen hebben zij opmerkingen of aanvullingen. Hierna 
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vatten wij de opmerkingen en aanvullingen samen. Zij beschouwen de bespreking van de 
onderzoeksresultaten als waardevolle feedback. 
 
Het strategisch denken over schoolontwikkeling is inderdaad gestart bij de komst van de 
huidige directeur-bestuurder. Het is onmiskenbaar waar dat hij op alle niveaus - bestuur, 
management en docenten - gezien wordt als de initiator, inspirator en bewaker van de 
nieuwe lijn. Beide gesprekpartners benadrukken dat beleid en beleidsrealisering steeds 
worden getoetst aan het belang van de leerling, hetgeen ook expliciet in de strategische 
beleidsplannen en besturingsfilosofie is uitgewerkt. Zij benadrukken dat er op dat punt ook 
geen weg terug is, vooral ook niet omdat deze weg breed besproken en gelegitimeerd is 
binnen en buiten de schoolgemeenschap. In dit kader wordt het begrip Contextmanagement 
als zinvol begrip erkent. Zij geven hier overigens een interessante wending aan door te 
stellen dat docenten veel te weinig en ook te weinig kritisch gericht zijn op ontwikkelingen in 
de maatschappij die van belang zijn voor leerlingen. Dit kan er toe leiden dat alles wat door 
“Den Haag” of door maatschappelijke invloeden bij scholen “over de schutting gegooid 
wordt” door docenten willekeurig wordt opgepakt. De directeur-bestuurder vindt het zijn 
strategische rol om richting te geven in wat wel en wat niet van de ontwikkelingen buiten de 
school in de school wordt gehaald. “Het moet wel passen in een consistent plan” is zijn 
uitspraak. 
 
De bespreking van veronderstelling 2 en 3 levert een samenhangend beeld op. Beide 
gesprekspartners bevestigen dat het zeker niet de bedoeling is dat de 
organisatieontwikkeling alleen via structuurinterventies moet worden gerealiseerd. Zij geven 
aan dat het leidinggevend kader nog niet in staat is om het werken aan cultuurverandering, 
waaronder het leren in teamverband, via situationeel leiderschap vorm te geven. Er wordt 
geïnvesteerd in managementcursussen op dit punt. Ook hier is een leerproces aan de gang 
dat tijd nodig heeft. Situationeel leiderschap vereist onder andere dat leidinggevenden 
regelmatig reflecteren op de manier waarop ze leiding geven in relatie tot de 
omstandigheden van dat moment. De directeur-bestuurder rekent het tot zijn taak om overal 
waar zich geschikte situaties aandienen, dit aan de orde te stellen. Uit het verificatiegesprek 
komt naar voren dat er sprake is van een bewuste drieslag met leren als centraal concept. 
Het gaat om de talentontwikkeling van leerlingen. De leraar moet zichzelf leren zien als de 
kleinste functionele eenheid die verantwoordelijk is voor de begeleiding en ondersteuning 
van de leerling. Teams zijn de kleinste organisatorische eenheden die leraren helpen zich 
professioneel te ontwikkelen. Het leidinggevend kader leert om deze leerprocessen te sturen 
en te begeleiden. Dat een dergelijk leerproces voor leidinggevenden tijd kost en dat er ook 
gelegenheid moet zijn om dit te leren, illustreert het hoofd Stafbureau Personeel aan de hand 
van het verschil tussen de ontwikkelingen op de vmbo-locatie en havo-vwo locatie. Op de 
vmbo-locatie zijn er minder mutaties geweest in het leidinggevend kader. Deze afdelings- en 
teamleiders zijn vanaf het begin meegetrokken in de ontwikkeling van de teamvorming. Zij 
hebben ook meer aandacht besteed aan en onderling gesproken over 
teamontwikkelingsplannen. Verder hebben ze slim gebruik gemaakt van de continuïteit 
binnen de teams. Deze aanvulling versterkt het idee - uitgewerkt in paragraaf 8.5 - dat 
leerprocessen in organisaties gebaat zijn bij het gecoördineerd leren van docenten (als 
didactici), van teams (als team) en van leidinggevenden en dat voor dit soort processen tijd 
nodig is en een duidelijke regie. De rol van de strategisch leider die wij in de voorgaande 
paragrafen hebben geschetst en die in het verificatiegesprek is bevestigd lijkt sterk op de 
alternatieve rol voor strategisch leiders die Alex Wright schetst: “An alternative role for senior 
managers would be as stewards of the business idea (Normann, 2001) and facilitators of the 
strategic conversation (Van der Heijden, 1996). The business idea represents the senior 
management’s perspective of how the organization generates wealth through the interaction 
of factors, processes, systems and stakeholders that comprise its working function 
(Normann, 2001). The strategic conversation is the process whereby unstructured thoughts, 
feelings, hunches, concerns and hopes become an acceptable ingredient of both the formal 
and informal dialogue of the organization (Van der Heijden, 1996)” (Wright, 2005).  
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De conclusies bij veronderstelling 5 worden door beide gesprekpartners onderschreven, 
maar ze hechten er aan om de verhouding tussen structuur- en procesinterventies anders te 
benadrukken. In de besturingsfilosofie en in de daarvan afgeleide veranderaanpak wordt er 
bewust naar gestreefd dat beide type interventies elkaar versterken. Zij vinden dat wij naast 
het noemen van de structuurinterventies nadrukkelijker moeten wijzen op de onderlinge 
afstemming die zij beogen. In dit kader wijzen zij op een aantal procesinterventies die zeker 
bijgedragen zullen hebben aan het toenemend gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en 
het draagvlak daardoor. Ze noemen het IPB en heel concreet de gesprekscyclus die in het 
kader daarvan is opgestart. Daarnaast wordt het stimuleren van de voortdurende dialoog met 
medewerkers en stakeholders genoemd. Deze is gericht op de strategische doelen aan het 
begin van het veranderproces in 2006-2007, de ontwikkeling van de inrichting van de 
nieuwbouw, het nieuwe SBP in respectievelijk 2009-2010 en 2010-2011 en het 
identiteitstraject dat eind schooljaar 2010-2011 is gestart. Beide gesprekspartners 
benadrukken dat ze structuuringrepen gebruiken om condities te scheppen en processen op 
gang te brengen, maar dat de aandacht voor cultuurverandering op de achtergrond een rol 
speelt bij de acceptatie en duurzaamheid daarvan en dat leidinggevenden hierbij een 
belangrijke rol vervullen. Zij verwachten dat die er achteraf voor zorgt dat de gevraagde 
gedragverandering ook betekenis krijgt en bijdraagt aan gevoelens van eigenaarschap en 
een expliciet professionele houding. Deze accentverschuiving in de beschrijving van de 
resultaten en conclusies maakt in elk geval duidelijk dat op strategisch niveau in School E 
expertise aanwezig is met betrekking tot het organiseren van innovatieprocessen en dat in 
het verlengde hiervan aan de veranderstrategie een goed doordachte visie ten grondslag ligt. 
Deze wordt onder andere gekenmerkt door wat Waslander (2007; 2011) coherentie noemt. 
Bovendien wijst deze visie wellicht op een nieuw fenomeen. Naast structuur- en ook 
procesinterventies met een concrete impact beperkt tot tijd en plaats zijn er interventies die 
globaler en diffuser van aard zijn en die op de achtergrond de sfeer bepalen waartegen de 
veranderprocessen zich voltrekken.  
 
Wij concluderen dat de verificatieprocedure en de uitkomsten van het reflectieproces die tot 
stand zijn gekomen bij de gesprekspartners van School E, de conclusies voor deze casus 
onderbouwen. Ze passen ook bij de evaluatie van het conceptuele model die wij in de 
discussieparagraaf hebben uitgevoerd. 
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9 School F 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek op School F besproken. Na een beschrijving van de 
school en de gehanteerde methodologie in respectievelijk paragraaf 9.1 en 9.2 volgen in 
paragraaf 9.3 de resultaten. De resultatensectie opent met een beschrijving van de 
innovatiehistorie, daarna worden de resultaten weergegeven, geordend per veronderstelling. 
De conclusies volgen in paragraaf 9.4. In paragraaf 9.5 bediscussiëren wij de resultaten en 
conclusies en brengen ze in verband met het conceptuele model dat we in hoofdstuk 3 
gepresenteerd hebben. De verificatie van de resultaten en conclusies door de directeur-
bestuurder van School F wordt in paragraaf 9.6 beschreven. 
 
 
9.1 Beschrijving van de school 
School F is een scholengroep op algemeen bijzondere grondslag voor vmbo en havo/vwo in 
een grote stad in de Randstad. De school heeft vier locaties verspreid over enkele wijken. 
Op deze locaties volgen ruim 2000 jongeren onderwijs en werken ongeveer 270 
onderwijzende en onderwijsondersteunende personeelsleden. School F geeft aan dat 
scholing van het personeel en de ontwikkeling van een professionele standaard hoge 
prioriteit hebben. Op elke locatie zijn de teams verantwoordelijk voor de onderwijskundige 
vormgeving van het onderwijs. De school kent een Raad van Toezicht en de dagelijks leiding 
is in handen van een managementteam (MT). Dit managementteam bestaat uit de directeur-
bestuurder, een sectordirecteur vmbo, een sectordirecteur havo/vwo en zestien teamleiders. 
De directie geeft leiding aan de teamleiders op de vier locaties. Elk van de vier locaties heeft 
een eigen organisatiemanager. 
 
Het motto van de school is veilig, uitdagend en gedreven. Bij het aspect uitdagend hoort het 
rekening houden met verschillende leerstijlen. Uitgangspunt is dat maximaal 30% van de tijd 
aan het werken met de computer wordt besteed. Daarnaast wordt binnen de vmbo-sector 
veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden van leerlingen (F16 Directeur-bestuurder, 
oktober 2009). School F heeft zichzelf vier doelen gesteld. Deze zijn terug te vinden op de 
website van de school. Ze betreffen: 
- de zorg voor veel verschillende richtingen, waarbinnen de leerling gemakkelijk kan 
doorstromen. 
- de zorg voor veel stages, zodat het kiezen voor een vak en beroep gemakkelijker wordt. 
- het leren zelf verantwoordelijk te zijn. 
- het verkrijgen van minstens een voldoende door de Inspectie en andere beoordelaars. 
 
Met ingang van schooljaar 2006-2007, een schooljaar later dan de start van het 
samenwerkingsverband, is de scholengroep lid geworden van de OVC. Dat jaar werkt 
slechts een docent van de school als lma aan de ontwikkeling van gedigitaliseerd 
leermateriaal. Een jaar later wordt deze lma productiebegeleider en doet een andere docent 
lma-werkzaamheden. Pas in schooljaar 2008-2009 voldoet School F aan de volledige lma-
verplichting ten opzichte van de OVC. Wat betreft de invoering van de 
digitaliseringsdoelstelling op de school wordt gedurende deze jaren voornamelijk ingezet op 
de aanschaf van en het gebruik van digitale schoolborden (zie paragraaf 9.3 
Innovatiehistorie).  
 
Dit onderzoek richt zich voornamelijk op twee van de vier locaties. Locatie A is een kleine 
school - ruim 300 leerlingen - voor vmbo Economie. Op vmbo-b en vmbo-k niveau kunnen 
leerlingen de opleidingen Handel en Eigen onderneming volgen. Ook wordt de mavo 
aangeboden. De website van deze locatie beschrijft dat er veel met ict wordt gedaan. In een 
eerste oriënterend gesprek wordt verteld dat deze locatie binnen de gehele scholengroep het 
verst is op het gebied van ict, het gebruik van een elektronische leeromgeving en de inzet 
van gedigitaliseerd leermateriaal. Andere locaties kunnen hier nog veel van leren (F1 Eerste 
gesprek uitprobeertrajecten, januari 2008). Locatie B is een school - 500 leerlingen in 
schooljaar 2010-2011 - waar leerlingen een vmbo- of mavo-diploma kunnen behalen. Wat 
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betreft het vmbo gaat het om Economie en Zorg en Welzijn. In de onderbouw volgen alle 
leerlingen dezelfde vakken waarna ze in de bovenbouw een sector kiezen. Belangrijke 
uitgangspunten van Locatie B zijn: (1) veel aandacht voor taal en rekenen, (2) nauwkeurig 
volgen van leerlingen, (3) regelmatig toetsen ter bepaling van het niveau, (4) lessen 
toekomstoriëntatie, (5) organisatie van sport-, expressie-, uiterlijke verzorging- en ict-uren. 
Met ingang van schooljaar 2011-2012 start deze locatie een havo-brugklas. De andere 
sectoren worden aangeboden op de andere locaties. Zo bieden Locatie C vmbo Horeca en 
Techniek en Locatie D vwo, havo, mavo en een overkwalificeringstraject aan. Deze laatste 
optie betreft het volgen van een specialisatie die wordt afgerond met een examen op een 
hoger niveau. In de nabije toekomst, naar verwachting in schooljaar 2012-2013, gaan de 
locaties A en C samen naar een nieuw gebouw. In dit nieuwe gebouw zullen alle VMBO-B en 
-K-afdelingen gevestigd worden, met uitzondering van Zorg & Welzijn. Deze blijft op locatie 
B. Locatie C bevindt zich volgens de schoolleiding ‘nog in het Stenen Tijdperk wat betreft ict’ 
(F1 Eerste gesprek uitprobeertrajecten, januari 2008).  
 
 
9.2 Methode 
Bij School F wordt de in hoofdstuk 4 beschreven strategie voor dataverzameling en data-
analyse gevolgd. De aantallen medewerkers die wij hebben geïnterviewd en in vragenlijsten 
hebben bevraagd, zijn af te lezen in figuur 4.1. In paragraaf 3.4 staan uitgebreide 
toelichtingen op de aanpak tijdens de onderzoeksjaren en het type afgenomen vragenlijsten 
en semi-gestructureerde interviews. Deze zijn ook van toepassing op School F. Om inzicht te 
krijgen in de geschiedenis van de school in relatie tot de integratie van ict en het gebruik van 
gedigitaliseerde leermaterialen zijn we gestart met de analyse van de onderzoeksgegevens 
in schooljaar 2007-2008. In dit schooljaar is namelijk gestart met de voorbereiding van 
uitprobeeractiviteiten van gedigitaliseerd leermateriaal die in het daarop volgende schooljaar 
plaats hebben gevonden. Over de voorafgaande schooljaren hebben we weinig gegevens. 
We weten dat de school met ingang van schooljaar 2006-2007 lid is geworden van de OVC. 
Daarnaast bevat het SBP van 2008-2013 een evaluatie van de voorafgaande periode vanaf 
2005 (F0 SBP, januari 2008). Dit document vormt onze onderzoeksbron voor met name de 
schooljaren 2005-2006 en 2006-2007. Uit de schooljaren 2008-2009, 2009-2010 en het 
eerste deel van 2010-2011 stammen de overige onderzoeksgegevens. Aan de hand van de 
vijf veronderstellingen (zie paragraaf 3.8) zijn deze geanalyseerd. De resultaten van deze 
analyses zijn beschreven in de volgende paragraaf.  
 
 
9.3 Resultaten 
 
Innovatiehistorie van School F  
Het huidige SBP schetst dat de ontwikkelingen van School F van dien aard zijn dat 
aanpassing van het plan 2005-2010 al in 2008 noodzakelijk is. Dit is de reden voor een 
nieuw SBP 2008-2013 (F0 SBP, januari 2008). In dit plan staat dat in verband met een 
afnemend leerlingenaantal gedurende de periode 2005-2008 wordt ingezet op public 
relations (pr) en imagoverbetering van de school. In 2008 zijn de beoogde 
leerlingenaantallen op de verschillende vestigingen nog niet bereikt. De ondernomen pr-
activiteiten behouden de komende jaren hun prioriteit. Aangezien binnen de Locaties A en B 
onder andere vmbo-onderwijs in de onderbouw wordt verzorgd, is het van belang te 
vermelden dat deze periode is gewerkt aan een modern beroepsgericht onderwijsaanbod en 
de afstemming van onderwijsprogramma’s tussen de verschillende locaties. De vernieuwing 
van het vmbo-onderwijs vormt nog tot 2012 een aandachtspunt. Om dit proces te 
ondersteunen wordt ingezet op de professionalisering van docenten met als doel te kunnen 
voldoen aan de eisen die de leerlingenpopulatie stelt. Het SBP vermeldt dat bij de 
professionalisering rekening moet worden gehouden met het feit dat onderwijskundige 
vernieuwingen niet door elke medewerker opgepakt kunnen worden.  
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Met ingang van september 2006 is School F lid van de OVC. Enkele collega’s, wisselend in 
aantal en qua fte-omvang, zijn een aantal uren per week bezig om gedigitaliseerd 
leermateriaal te arrangeren. Het lidmaatschap van de OVC leidt tot een versnelde invoering 
van elektronische leeromgevingen (elo), zo stelt het SBP (F0 SBP, januari 2008).  
 
De schooljaren die volgen, zet de schoolleiding in op de aanschaf van digitale schoolborden. 
Op Locatie A zijn gedurende drie schooljaren nagenoeg alle lokalen voorzien van een 
digibord. Ook wordt de elo in toenemende mate gebruikt. 
Evaluatie digiweek Locatie C (F12, maart 2009) 
“Te zijner tijd komen Locatie A en Locatie C in één gebouw. In tegenstelling tot de teamleider 
van Locatie C ziet de teamleider van Locatie A de meerwaarde van het gebruik van de elo 
enorm. Zij volgt bijna dagelijks de reacties van docenten op logboekbijdragen van leerlingen 
die op stage zijn.” 
 
Gedurende schooljaar 2007-2008 vindt de voorbereiding op de digiweken op de 
verschillende locaties van de school plaats. Gedurende elke digiweek werken docenten met 
gedigitaliseerd leermateriaal, dat voor een groot deel afkomstig is van de OVC. In oktober 
2008 is de eerste digiweek op Locatie A. Iets later heeft de digiweek op Locatie B 
plaatsgevonden. Bij de resultaten van veronderstelling 5 wordt uitgebreider ingegaan op de 
het verloop en de evaluatie van de digiweken. 
 
Naast verschillen in het verloop van de digiweken zitten er grote verschillen tussen de vier 
locaties. Locatie A is in schooljaar 2007-2008 het verst wat betreft het gebruik van de elo en 
gedigitaliseerd leermateriaal. Locatie B volgt in de ict- en digitaliseringsontwikkelingen. 
Evaluatie digiweek Locatie C (F12, maart 2009) 
“Op Locatie D zullen de docenten het nut van het gebruik van de elo onvoldoende tot niet 
inzien. Op die locatie zitten geen kartrekkers in tegenstelling tot Locatie A, waar [de ict-
coördinator], [een productiebegeleider OVC] en [een lma] zitten.” 
Wat betreft de capaciteit van de ICT-infrastructuur zit Locatie A aan haar top, met andere 
woorden het netwerk kan niet meer computers aan. Collega’s van de algemeen vormende 
vakken willen meer dan technisch mogelijk is. Het nieuwe schoolgebouw dat over een jaar 
tot twee jaar in gebruik zal worden genomen, zal wat betreft de ict-infrastructuur voldoen aan 
de eisen. Daarnaast kunnen de docenten van de voormalige Locatie C gebruik maken van 
de expertise van de specialisten van de voormalige Locatie A. 
 
Schooljaar 2008-2009 staat in het teken van de Digitale doorbraakdagen. Gedurende twee 
studiemiddagen kunnen docenten zich oriënteren op of specialiseren in onderwerpen die 
horen bij de “digitalisering van de les”. De trainingsonderwerpen zijn: OVC-leermaterialen, 
elo, digitale didactiek, arrangeertools, digibord en Powerpoint-Excel-Word. 
Digitale doorbraakdagen (F13, maart 2009) 
“Iedereen zal - in het algemeen - binnen twee jaar voor alle onderdelen op gevorderd niveau 
moeten werken.” 
Om het niveau vast te kunnen stellen, heeft de school een standaard geschreven met het 
basisniveau wat elke docent zou moeten hebben om goed onderwijs te kunnen verzorgen.  
 
In schooljaar 2009-2010 zet de professionalisering door. Uit het professionaliseringsplan 
blijkt dat het streven is om zoveel mogelijk eigen mensen in te zetten. 
Professionaliseringsplan 2009-2010 (F15, begin schooljaar 2009-2010) 
“De docenten (na-)scholing binnen [School F] is gericht op de professionalisering van 
docenten op een aantal gebieden: 
- Leerlingzorg, pedagogische kwaliteit 
- Digitalisering, Elektronische Leer Omgeving 
- Nederlandse taal 
Daarnaast heeft iedere locatie eigen speerpunten waar aan gewerkt wordt.” 
Tijdens dit schooljaar wordt duidelijk in welke vorm de digitaliseringstrend vorm krijgt.  
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Vragenlijst coördinator professionalisering (F19, april 2010) 
“We hebben besloten om niet naar een 1 op 1 situatie te gaan met laptops. Het zal een 
combinatie worden van boeken, schriftelijke verwerking en gedigitaliseerd materiaal. Dit 
vraagt om andere didactische werkvormen. Daar zouden we nog inspiratie, wijsheid en 
voorbeelden kunnen gebruiken.” 
 
In schooljaar 2009-2010 gaan de digibord- en elo-vaardigheden deel uit maken van de 
criteria in het kader van de functiemix. De koppeling van de elo-certificering aan een Lc-
functie kan worden beschouwd als een stimulans voor professionalisering op het gebied van 
elo en digitale didactiek. Gedurende dit schooljaar treft een docentengroep op Locatie B 
voorbereidingen voor het vervangen van werkboeken. Voor deze inzet ontvangen deze 
docenten een financiële vergoeding. In schooljaar 2010-2011 wordt op deze locatie gestart 
met het vervangen van werkboeken door zelfontwikkeld en open digitaal leermateriaal. 
Tevens start dit schooljaar een vooruitstrevende teamleider van Locatie A op Locatie B. 
Deze interventie vormt de nodige impuls en stimulering op het gebied van elo en het werken 
met gedigitaliseerd leermateriaal (F20 Ict-coördinator, april 2010). 
 
Figuur 9.1 geeft een schematisch overzicht van de innovatiehistorie op School F, in het 
bijzonder Locatie A en B. 
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Figuur 9.1 Schematisering van het onderwijsvernieuwingsproces op School F. 
 
 
Veronderstelling 1  
Leiding geven aan onderwijsvernieuwing vereist contextmanagement. 
In paragraaf 3.8.8 staat een nadere toelichting op deze eerste veronderstelling. We hebben 
de onderzoeksgegevens van School F onderzocht op verwijzingen naar de volgende vier 
indicatoren. Ook hebben we gekeken naar contra-indicaties. 
1. Oriëntatie door de schoolleiding op relevante onderwijskundige en maatschappelijke 
ontwikkelingen. 
2. Het richting geven aan de het proces van permanente schoolontwikkeling op het vlak van 
visie en strategisch beleid. 
3. Omgaan met druk uit de omgeving en het benutten van kansen die de omgeving biedt om 
vorm te geven aan het proces van schoolontwikkeling.  
4. Hoe de schoolleiding bij dit alles rekening houdt met draagvlak en draagkracht van de 
organisatie.  
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De belangrijkste informatie over het strategisch beleid ontlenen we aan een interview met de 
directeur-bestuurder van School F. Hij benadrukt dat de keuze voor het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal binnen de onderwijspraktijk enerzijds beïnvloed is door 
vergelijkbare digitaliseringsontwikkelingen op andere scholen, maar dat anderzijds ook 
‘concurrentie’ met regionale scholen een rol speelt. Het uiteindelijke strategische doel is het 
behalen van optimale leerresultaten. De focus is gericht op verbetering van de 
onderwijspraktijk die aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit laatste motief zien 
we uitgedrukt bij fragment 35. Uit het interview komt verder naar voren dat andere invloeden 
uit de omgeving geen wezenlijke rol hebben gespeeld, zoals de maatschappelijke discussie 
over het nieuwe leren. 
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“De maatschappelijke trend van digitaal leren is opgepikt. Redenen voor digitaal leren en het 
gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal zijn het streven naar meer professionaliteit van 
docenten, imagoverbetering van de school en het anders leren van leerlingen van deze tijd 
(‘ICT hoort er bij!’). Wat betreft de imagoverbetering heeft de school als streven om in 2011 
de beste school van de regio te zijn. Volgens de algemeen directeur gaat de school dit halen. 
Concurrentiebeding is dus indirect van invloed geweest vanuit de context. Digitalisering staat 
niet ter discussie” (1) 
 
Dat digitalisering een belangrijk en richtinggevend aspect is van de strategische visie van 
School F ontlenen we ook aan de volgende fragmenten. 
- Digitale doorbraakdagen (F13, maart 2009) 
“Onze scholengroep heeft vele ambities. Eén daarvan is de uitbreiding van de ICT-
toepassingen binnen het onderwijs. In het strategisch beleidsplan staat dat over twee jaar 
30% van de leerstof digitaal aangeboden en/of verwerkt moet worden.”  
- Professionaliseringsplan 2009-2010 (F15, begin schooljaar 2009-2010) 
“Daarvoor [uitbreiding van de ICT-toepassingen] wordt de ELO hét centrale hulpmiddel.” (2) 
 
De ontwikkeling van het hiervoor beschreven beleid is door de directeur-bestuurder in 
schooljaar 2007-2008 opgestart (zie Innovatiehistorie). Hij geeft aan dat de docenten 
hiermee bekend zijn (zie in dit verband fragment 27). Zijn opvattingen over de rol van ict in 
het onderwijs zijn hierin uitgewerkt en hij geeft aan dat hij op basis hiervan richting geeft aan 
het proces van schoolontwikkeling. Hij doet dit onder andere door de training van 
teamleiders tot zijn persoonlijke taak te maken (zie fragment 25). Daarnaast rekent hij het 
ook tot zijn taak om voor draagvlak te zorgen in de directie. 
- Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
* “De algemeen directeur, tevens bestuurder, is verantwoordelijk voor de koers en het 
draagvlak in de directie. De directie bestaat uit twee sectordirecteuren. Van de directie 
verwacht de algemeen directeur helderheid en dat ze geen millimeter wijken (sterke kleine 
directie).”  
* “De schoolleiding heeft als belangrijke taak het motiveren van collega’s. Met tegenstanders 
moet gesproken worden (ten koste gegaan van de sectordirecteur en een teamleider). 
Helderheid over de koers is van essentieel belang. Wil je wel, maar kun je niet dan bieden 
we je hulp (grootste deel van de groep, uiteindelijk 115 van de 120). Wil je niet dan kun je 
vertrekken.”  
- SBP (F0, januari 2008) 
“Alle medewerkers moeten zich met de inhoud van dit strategisch beleidsplan verbonden 
voelen. Draagvlak is een voorwaarde voor de haalbaarheid ervan. De haalbaarheid wordt 
vergroot, wanneer we onszelf en elkaar durven aan te spreken op de bereikte resultaten.” (3) 
 
Ondanks de inzet voor een consistente realisatie van het strategisch beleid vinden we in de 
gegevens van School F uitspraken van docenten, waaruit blijkt dat de concretisering van de 
strategische koers op uitvoeringsniveau voor docenten onvoldoende duidelijk is. Van de door 
ons geïnterviewde docenten krijgen we de indruk dat docenten nog niet bezig zijn om zelf de 
strategische koers te concretiseren. Ze laten deze taak nog aan hun leidinggevenden over. 
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Ze zijn ook niet tevreden over de onduidelijkheid die door het leidinggevend kader wordt 
geschapen op het punt van de integratie van ict in de onderwijspraktijk. Zij verbinden hieraan 
de inschatting dat gebrekkige communicatie de ontwikkeling van draagvlak negatief 
beïnvloedt.  
Docenten (F21, april 2010) 
- “Docent B is van mening dat er bij de directie gebrek aan visie met betrekking tot 
digitalisering is. Met ingang van schooljaar 2010-2011 wordt er binnen leerjaar 1 niet meer 
met werkboeken gewerkt. Een schooljaar later, 2011-2012, wordt binnen leerjaar 2 niet meer 
met werkboeken gewerkt. Docent B heeft de sectordirecteur gevraagd hoe dit proces verder 
gaat verlopen en het antwoord dat hij kreeg was “We zien het wel.”.  
De docenten A en B [beide Locatie B] geven aan dat zij niet weten wat de directie wil. Wil zij 
een mix van folio en digitaal? Wil zij alleen digitaal materiaal? De ervaring tijdens een 
digiweek op [Locatie A] is dat alleen digitaal werken (leerlingen de hele dag in het 
computerlokaal) een nieuwe saaiheid betekent. Docenten willen weten wat de schoolleiding 
onder digitaal verstaat en wat zij van docenten en leerlingen verwacht4.” 
- “Docent A geeft aan dat draagvlak creëren toch wel stap 1 moet zijn. Daarnaast is een 
krachtige leiding die krachtig communiceert van essentieel belang. Ze begrijpt niet waarom 
er nauwelijks aandacht is voor communicatie en draagvlak, aangezien de schoolleiding een 
voortrekkersschool wil creëren.” (4) 
 
De resultaten op een vragenlijst onder negen vmbo-onderbouwdocenten van Locatie B 
sluiten aan bij onze twijfel over de aanwezigheid van draagvlak op het operationeel niveau 
van deze locatie. Op de vraag of de docent zich kan vinden in het beleid van de 
schoolleiding ten aanzien van het gebruik van elo en gedigitaliseerd leermateriaal op school, 
zijn de antwoorden verdeeld. Vijf respondenten kunnen zich erin vinden en vier 
respondenten niet (Vragenlijsten docenten, F23, oktober 2010). Op een aantal plaatsen in 
het onderzoeksmateriaal vinden we echter ook opmerkingen van docenten dat de druk die 
wordt uitgeoefend om met de elo of met gedigitaliseerd leermateriaal aan de slag te gaan, 
effect heeft (zie bijvoorbeeld fragment 36), maar we kunnen niet nagaan of deze opmerking 
afkomstig is van een docent die een zogenaamde ‘kartrekker’ is. (5) 
 
Tijdens een interview met de directeur-bestuurder worden algemene vormen van het creëren 
van betrokkenheid en draagvlak genoemd.  
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“- Er is een intervisiegroep. 
- Op alle locaties vindt elke keren per schooljaar teambuilding plaats.  
- Eenmaal per jaar gaan vrijwel alle medewerkers samen een dagje weg. 
- Collega’s van [Locatie D] coachen individueel collega’s van een zwakkere locatie. 
Onbedoeld geef je aan dat zij toppers zijn.” (6) 
 
Volgens de directeur-bestuurder beperkt de omgevingsdruk om meer met ict te doen in de 
onderwijspraktijk zich tot datgene wat hij daarover in fragment 1 heeft gezegd. Aanvullend 
daarop geeft hij te kennen dat ouders niet betrokken zijn geweest bij het beleid om 
gedigitaliseerd leermateriaal te gaan gebruiken. Ook vanuit basisscholen is geen druk 
uitgeoefend om te starten met digitalisering. Het gegeven dat in het basisonderwijs al volop 
gebruik wordt gemaakt van digiborden, is overigens wel door de schoolleiding aangewend 
om het digitaliseringsbeleid te ondersteunen. Hier zien we dat feitelijke ontwikkelingen in de 
directe schoolcontext worden gebruikt als drukmiddel. Overigens blijkt voor dit aspect van 
digitalisering wel degelijk draagvlak onder de docenten. 
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“Wel merkt de algemeen directeur op dat basisscholen eerder over Smart boards beschikten 
dan het voortgezet onderwijs. Dit is gestimuleerd door de gemeente. De schoolleiding heeft 
deze constatering gebruikt om de invoering van Smart boards binnen de eigen school te 

                                                 
4
 De docenten geven aan dat dit verslag ook wel naar de directie zou mogen. 
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versnellen. Docenten zagen het ook. Over vier locaties zijn bij de start 15 Smart boards 
geplaatst en de gewone borden zijn verwijderd. De aanschaf gebeurt in twee ronden per 
schooljaar. Docenten vragen om de digitale borden.” (7) 
 
In fragment 1 en 7 hebben we de mening van de directeur-bestuurder weergegeven op het 
punt van contextinvloed op het schoolbeleid. In de onderstaande fragmenten laten we enkele 
practici aan het woord over dit punt. Zij melden dat invloeden uit de schoolomgeving wel 
degelijk van invloed zijn op de onderwijspraktijk. Zij noemen twee belanghebbende externe 
partijen, respectievelijk de inspectie en ouders/verzorgers. 
 
De zogenaamde digiweek - een centraal element in het innovatieproces in het kader van 
digitalisering - vervalt als het reguliere onderwijs voorrang moet krijgen. Het werken aan 
digitalisering vraagt dan kennelijk te veel aandacht en energie van de docenten.  
Evaluatie digiweek Locatie C (F12, maart 2009) 
Een van de redenen die door de ict-coördinator en testcoördinator worden genoemd voor het 
niet doorgaan van de digiweek op Locatie C: “Inspectiedruk: tijdens de week waren er 
andere zorgen dan het werken met gedigitaliseerd leermateriaal. Met andere woorden: Geen 
positionering van de digiweek binnen de locatie.” (8) 
 
Wat betreft de zorgen van ouders/verzorgers over de praktijk van digitalisering op School F 
zien we een verschil tussen Locatie A en Locatie B. Op de eerst genoemde locatie 
ontvangen docenten wel vragen van ouders en op de tweede locatie niet, althans volgens de 
docenten die wij tijdens de focusgroep hebben bevraagd. Wij vragen ons af of dit te maken 
heeft met het verschil in fase van ict-ontwikkeling waarin beide locaties verkeren en hiermee 
de mate waarin de elo wordt ingezet (zie Innovatiehistorie).  
Docenten (F21, april 2010) 
“Docent C (Locatie A) noemt ouders als contextvariabele. Van hen krijgt zij regelmatig 
inhoudelijke vragen. Ouders willen hun kind helpen bij huiswerk of tijdens de voorbereiding 
op een proefwerk. Leerlingen moeten dingen op de computer doen, maar beschikken lang 
niet altijd over een computer thuis. Ze kunnen hierdoor thuis de elo niet raadplegen. Ouders 
zijn huiverig en onzeker over de manier van werken zonder boeken. Hoe gaat het leerproces 
van hun kind eruit zien? Docent A (Locatie B) heeft geen vragen van ouders op dit punt.” (9)  
 
Uit de Innovatiehistorie blijkt dat School F zich een jaar na de oprichting van de OVC heeft 
aangesloten. Dit hangt direct samen met de strategische visie, waarin ict een belangrijk 
element is. Het belang van de OVC voor de realisering van dit beleid wordt door de directeur 
bestuurder op een aantal gronden gemotiveerd: als hefboom (zie veronderstelling 5) en als 
bundeling van krachten met andere scholen: ontwikkeling van content en interne expertise. 
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“Doelbewust lidmaatschap van de OVC heeft als hefboom gewerkt. Het heeft het proces 
richting elo en digitalisering aangezwengeld. Als school alleen is dat niet te doen. De reden 
voor lidmaatschap van de OVC betreft ook de opleiding van lma’s ofwel educatieve 
ondersteuners in de school.” (10) 
 
Vanuit zowel het MT als het middenkader hebben we onderzoeksgegevens gevonden die 
illustreren dat de OVC als een positieve contextvariabele wordt beschouwd. In een eerste 
gesprek op School F tussen MT-leden versterkt met de ict-coördinator en onderwijskundig 
medewerker vmbo en een van de onderzoekers en de directeur van de OVC wordt de 
meerwaarde van de OVC voor de school zichtbaar. Een van de directeuren van School F is 
van mening dat het bij het reflecteren op gedigitaliseerde leermaterialen van de OVC door 
docenten gaat om het vormen van een positieve houding, maar dat dit niet door moet slaan. 
Eerste gesprek uitprobeertrajecten (F1, januari 2008)  
 “Collega’s moeten kritisch reflecteren op OVC-leermaterialen, maar bij minder positieve 
ervaringen niet reageren met een opmerking als ‘We doen het zelf wel’. Dit is ook niet de 
bedoeling. Wat wel de bedoeling is, schetst de directeur van de OVC aan de hand van de rol 
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van lma’s. Zij worden te zijner tijd (als hun arrangeertaak erop zit) educatieve ondersteuners 
in de school om de collega’s te helpen met het gewenste gebruik van de gedigitaliseerde 
leermaterialen binnen de specifieke setting van de school.”  
In het document met een toelichting op de testweken (F2 Testtraject, februari 2008) staat 
beschreven dat voor de evaluatie van gedigitaliseerde leermaterialen gebruik kan worden 
gemaakt van de evaluatie-instrumenten van de OVC. In de ontvangen reflectiegegevens zijn 
de evaluatievragen van de OVC terug te vinden. In zowel de plan- als uitvoeringsfase is dus 
gebruik gemaakt van een dienst van de OVC. (11) 
 
Ook op het vlak van de professionalisering van docenten wordt verwezen naar de 
dienstverlenende rol van de OVC hierbij.  
- Professionaliseringsplan 2009-2010 (F15, begin schooljaar 2009-2010) 
“Zelfstudie: via de instructiefilmpjes op www.walhak.com (basiscursus Moodle)” 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze instructiefilmpjes in OVC-verband zijn ontwikkeld 
door een docent van School F die tevens als productiebegeleider werkzaam is voor de OVC. 
- Teamleiders onderbouw Locatie A en Locatie B (F17, oktober 2009) 
“De Digitale doorbraakdagen waarop aan de vaardigheden van docenten werd gewerkt door 
middel van elo-gerelateerde workshops. Dit is vanuit de OVC geïnitieerd en erg positief 
ontvangen door docenten.” 
- Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“Door de OVC zijn de docenten aan gedigitaliseerde leermaterialen voor het VMBO 
gekomen. Voor HV komt het op gang. (Doelbewust) lidmaatschap van de OVC heeft als 
hefboom gewerkt. Het heeft het proces richting elo en digitalisering aangezwengeld (als 
school alleen is dat niet te doen). De reden voor lidmaatschap aan de OVC betreft ook de 
opleiding van lma’s ofwel educatieve ondersteuners in de school.” (12) 
 
Vanuit het perspectief van de docent hebben we geen rechtstreekse onderzoeksgegevens 
die het lidmaatschap van de OVC waarderen. Een mogelijke verklaring is dat docenten voor 
het vormgeven van het reguliere onderwijs, op het moment dat wij de dataverzameling 
hebben afgesloten, nog niet of nauwelijks afhankelijk zijn van gedigitaliseerd leermateriaal 
van de OVC in hun dagelijkse praktijk.  
 
Tot slot willen we opmerken dat docenten de schoolleiding tevens als contextvariabele 
beschouwen. Dit blijkt onder andere uit fragment 20 waarin wordt uitgelegd dat onder de 
docenten een groep sleutelfiguren is benoemd middels een brief in plaats van een 
persoonlijk gesprek. Dit voelt voor de docenten niet als gezamenlijk optrekken en 
gezamenlijk eigenaarschap, maar creëert een zekere afstand. Wij vermoeden dat dit gevoel 
wordt versterkt door het onderscheid dat hierdoor gemaakt wordt tussen een bijzondere 
groep docenten, de sleutelfiguren, en de overige docenten. 
 
 
Veronderstelling 2 
Er is een relatie tussen gezamenlijk leren van docenten en het gebruik van en de 
beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal. 
Wat betreft deze veronderstelling is de onderzoeksdatabase van School F doorzocht op 
aanwijzingen vóór en tegen de volgende drie indicatoren:  
1. Taakinterdependentie in een groep docenten: vormen van samenwerken en/of samen 
leren waarin sprake is van wederzijdse afhankelijkheid van groepsleden van elkaar bij het 
vervullen van taken. Ze helpen elkaar met concrete zaken. 
2. Doelinterdependentie in een groep docenten: een groep waarin de groepsleden open 
staan voor de ideeën en opvattingen van elkaar en die, met betrekking tot de 
onderwijsvernieuwing, hetzelfde doel nastreven. 
3. Processen in groepen die gekenmerkt worden door individuele en/of gezamenlijke 
reflecties.  
De eerste twee indicatoren hebben betrekking op groepsdynamiek en wederzijdse 

http://www.walhak.com/
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afhankelijkheid binnen het sociale proces. De derde indicator betreft het metacognitieve 
niveau ofwel het denken en uitwisselen over werken en leren. 
 
Opvallend aan de onderzoeksresultaten die betrekking hebben op gezamenlijk leren van en 
reflecteren door docenten zijn de vele uitgesproken intenties om dit soort processen te 
stimuleren. Leerprocessen van docenten worden als belangrijk ervaren en hierover wordt in 
de vorm van na te streven doelen geschreven. In het plan voor de organisatie van de 
testweken hebben we dit op verschillende plaatsen geconstateerd.  
- “Uitproberen van OVC-testmateriaal. Inhoudelijke en didactische kwaliteit van de 
leereenheden beoordelen door hierop te reflecteren Samenhang tussen de leereenheden op 
curriculumniveau ontdekken en in kaart brengen.” 
- “Iedere testweek wordt lopende de week gemonitord en direct aansluitend geëvalueerd. De 
bevindingen worden meegenomen in de voorbereiding van de volgende testweek.”  
- “De leraren bekijken het materiaal en maken een keuze. Ze oriënteren zich op didactische 
werkvormen, maken onderlinge afspraken en komen tot een invulling en planning van de 
week." De in dit laatste fragment genoemde onderlinge afspraken wijzen in de richting 
wederzijdse taakafhankelijkheid. 
- In dit plan is tot slot de aanbeveling opgenomen dat ‘volgende’ locaties tijdens de week 
mee zouden moeten kijken bij collega’s die al bezig zijn. Het doel hiervan is het van elkaar 
leren (F2 Testtraject, februari 2008). (13) 
 
In een meerjarig plan hebben we ook een aanwijzing gevonden waarin het belang van 
gezamenlijke leerprocessen naar voren komt. De wederzijdse afhankelijkheid komt hierin 
terug in de beschreven afstemming. Wel willen we hieraan toevoegen dat dit ad hoc bij 
specifieke gebeurtenissen plaatsvindt en niet systematisch is opgenomen in beleidsplannen.  
Planvorming komende drie schooljaren (F3, maart 2008) 
“Onderbouwsecties bij elkaar voor afstemming (variatie in werkvormen [met inzet van 
gedigitaliseerd leermateriaal]” (14) 
 
Naast de intenties die worden uitgesproken, hebben we in de onderzoeksgegevens ook 
manieren gevonden waarop de schoolleiding samenwerking stimuleert. Onze bevinding 
hierover is vanuit het perspectief van de docenten van Locatie B. Docenten van deze locatie 
geven aan dat er naast de kartrekkersgroep, de vaksecties en de teams nog andere 
samenwerkingsvormen zijn. “Met ingang van aankomend schooljaar (2010-2011) zijn er 
minder nieuwe collega’s. Desondanks worden de coachingsuren door de schoolleiding in 
stand gehouden. Het plan is ontstaan dat de coachingsuren ingezet zullen worden binnen 
het digitaliseringsverhaal.” Een van de docenten uit de focusgroep is een van de coaches. Zij 
merkt op dat het coachen op digitaal lesgeven nog een stap te ver is voor de coaches. “Zij 
geeft aan voor een tussenvorm te kiezen waarbij zij of een andere coach bij een docent in de 
klas aanwezig is. Twee paar ogen in de klas zien meer dan één paar ogen en hulp bieden bij 
digitaal werken is altijd welkom. De precieze invulling van dit plan van samenwerken is nog 
niet verder uitgewerkt. Docent A merkt op dat het bij elkaar in de les kijken ook al 
plaatsvindt.” Dit fragment laat zien dat samenwerking door de schoolleiding wordt 
gestimuleerd. Duidelijke informatievoorziening over de wijze waarop en de mogelijkheden 
ontbreekt nog. “Stimulering is er, nu de communicatie nog! Collega’s vragen dan vanzelf wel 
om hulp, maar dan moeten ze wel op de hoogte zijn van de mogelijkheden.” (F21 Docenten, 
april 2010) (15) 
 
Naast de coaches worden ook docenten die werkzaam zijn als lma binnen de OVC, ingezet 
ter ondersteuning van het digitaliseringsproces.  
Teamleiders onderbouw Locatie A en Locatie B (F17, oktober 2009) 
- “De twee lma’s die werkzaam zijn op [Locatie B], ondersteunen gedurende een middag in 
de week docenten bij het gebruik van de elo (standby functie).” 
- “De vervangend teamleider beschouwt lma’s, de docent van de ICT-klas en vaardige 
docenten als informele leiders. Zij worden geaccepteerd door andere collega’s. Initiatief om 
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geholpen te worden ligt bij de collega zelf.” (16) 
 
Als het gaat om het ontstaan van samenwerking tussen docenten benoemt de directeur-
bestuurder leeftijd als beïnvloedende factor.  
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“De directeur-bestuurder merkt op dat bij jonge collega’s de muur van autonomie lager is. 
Zichtbaar maken van niet-aanwezige vaardigheid leidt tot gemakkelijker samenwerken. 
Hierdoor is de drempel tot professionaliseren lager.” (17) 
 
In de onderzoeksgegevens hebben we de volgende vier varianten van met en van elkaar 
leren aangetroffen. 
 
1) Buddy’s 
- Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“Spontaan vinden er samenwerkingsprocessen tussen docenten plaats, waarbij een vaardige 
docent wordt gevraagd voor uitleg (tweetallen achter de computer in een lokaal). Binnen HV 
vormt de docentenkamer het trefpunt waar samenwerking plaatsvindt.” 
- Teamleiders onderbouw Locatie A en Locatie B (F17, oktober 2009) 
“Wat helpt, is naast een vaardige collega gaan zitten. Dan komt de vaardigheid langzaam.” 
(18) 
 
2) Teams 
- Resultaten docentenvragenlijst (F10, februari 2009) 
“Ten eerste moet het computernetwerk goed werken en moeten er voldoende 
leerlingcomputers zijn. Dan is er tijd nodig om er mee te experimenteren. In de sectie of in 
het team. Bij elkaar kijken en beleven wat er allemaal mogelijk is, vind ik ook belangrijk.”  
- Docenten (F21, april 2010) 
“Tijdens een teamvergadering zou je volgens docent D [Locatie A] ideeën op kunnen doen. 
Met name voor onervaren docenten is het zinvol om elo-toepassingen te laten zien. Dit is 
ook enkele keren gebeurd tijdens teamvergaderingen. […] Er is een onderbouw- en 
bovenbouwteam op beide locaties. Deze teams komen bij elkaar voor mededelingen en om 
in groepjes te discussiëren over inhoudelijke of onderwijskundige onderwerpen, bijv. het 
puberende brein. Op de locatie van docent A en B (Locatie B) zijn er te weinig onderbouw-
teamoverleggen. Op de locatie van docent C en D (Locatie A) spreken de teams elkaar 
vaker. Daar starten de onderbouw en bovenbouw gezamenlijk (eerste 20 minuten) en daarna 
splitsen de onderbouw en bovenbouw.” (19)  
 
3) Vaksecties 
a) Locatie A: Docenten (F21, april 2010) 
“Docent C geeft aan dat taken binnen secties verdeeld worden, zodat de digitale lessen voor 
de verschillende leerjaren en niveaus ontwikkeld worden. Er is sprake van een zekere druk, 
maar tegelijkertijd heb je de lessen nodig, dus ga je ermee aan de slag. Het werkt uiteindelijk 
positief.” 
b) Locatie B: Docenten (F21, april 2010) 
- “Bij de bespreking van de gevolgen van het veranderde schoolboekengeld geeft docent A 
aan dat in maart 2009 een groep kartrekkers is benoemd. Docenten uit verschillende secties 
maken deel uit van deze groep. Ze moeten goodwill bij de vaksectie kweken. Deze groep 
docenten werkt samen met de vaksecties aan een lesprogramma zonder werkboeken. Dit is 
te idealistisch. De benoeming van deze kartrekkers-groep (sleutelfiguren) is door de 
schoolleiding gebeurd, maar op een onprettige manier (via een brief). Docent B meldt dat de 
docenten geïnformeerd zijn, maar in beperkte mate.” 
- “Binnen de vaksecties vinden sectie-overleggen plaats. Er zijn onderbouwsecties, 
bovenbouwsecties, onderbouw- + bovenbouwsecties en locatie-overstijgende (schoolbrede) 
secties. Docent A vindt het heel vrijblijvend. Docent B vindt dat de vaksecties te weinig bij 
elkaar komen. Hun voorkeur zou maandelijks zijn met een verplichtend karakter en met als 
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resultaat een verslag. Dit zou de schoolleiding volgens hen moeten eisen.” (20) 
 
4) Scholingen 
- Resultaten docentenvragenlijst (F10, februari 2009) 
“Ik heb nog lang niet alle mogelijkheden daarvan [van gedigitaliseerd leermateriaal] onder de 
knie, maar al doende en kijkende bij collega’s leert men. Ook hebben mijn collega’s en ik een 
aantal cursusmiddagen bij het [naam externe organisatie] aangeboden kregen.” 
- Teamleiders onderbouw Locatie A en Locatie B (F17, oktober 2009) 
“Verplichte en vrijwillige nascholingen worden aangestuurd en hopelijk heeft dit een 
olievlekwerking waardoor er spontaan processen onder docenten zullen ontstaan. Vaardige 
docenten kunnen altijd gevraagd worden. Dit wordt door de teamleider [van Locatie B] 
gestimuleerd in situaties waar zij kansen ziet. Opgemerkt wordt dat er sprake is van een 
behulpzaam/zorgzaam team. Die aanwezige collegialiteit moet je gebruiken. 
In de school zijn altijd voorlopers die onderling contact hebben.”  
- Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“Een van beide locatiedirecteuren heeft een boekje samengesteld met 32 cursussen. Dit 
aanbod wordt enkele keren per schooljaar aangeboden. Verschillende 
scholingsonderwerpen komen aan bod - gekoppeld aan competenties van de uitstekende 
docent - waaronder het gebruik van de elo en knoppencursussen bij specifieke applicaties. 
Het volgen van een cursus leidt tot het behalen van een certificaat en geeft aan dat de 
docent zich op het gewenste niveau bevindt. (21) 
 
Tijdens een terugblik op de eerste Digitale doorbraakdag heeft de sectordirecteur havo/vwo 
aangegeven dat hij waarschijnlijk voor een iets andere aanpak [dan de traditionele manier 
van scholen] zou kiezen. “Hij zit te denken aan het vormen van gebruikersgroepen die elkaar 
informeren over good practices en deze aan elkaar demonstreren. Wel zal er weer in 
verschillende niveaugroepen gewerkt worden. [Sectordirecteur havo/vwo] is van mening dat 
alle docenten over een basisniveau zouden moeten beschikken als zij op [School F] willen 
werken. Hij zou hieraan certificaten willen koppelen.” (F14 Terugblik eerste Digitale 
doorbraakdag, april 2009) (22) 
 
Het werken in de teams en vaksecties leidt volgens de teamleiders tot positieve resultaten. 
“Het werken in secties en teams leveren meer overleg tussen de groepen en een betere 
planning op.” (F17 Teamleiders, oktober 2009). Of dit overleg en de betere planning het 
gebruik van en de beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal positief beïnvloeden, 
kunnen we op basis van onze onderzoeksresultaten niet zeggen. Dit proces is duidelijk nog 
in ontwikkeling. “De directeur-bestuurder noemt gebrek aan coaching als oorzaak van de 
onzekerheid van docenten. Een open cultuur in de samenwerking zorgt voor groei, want dan 
is er altijd hulp. In de nieuwe onderwijssituatie moet een gevoel ontstaan dat docenten en 
leerlingen gelijkwaardig zijn (niet gelijk). Hierin krijg je als docent inzicht door op de gewenste 
manier te gaan werken.” (F16 Directeur-bestuurder, oktober 2009) (23) 
 
 
Veronderstelling 3 
Er is een relatie tussen gezamenlijk leren van docenten en de deelname van 
leidinggevenden hieraan. 
Wat betreft deze veronderstelling is de database onderzocht op aanwijzingen met betrekking 
tot de volgende drie indicatoren. Ook hebben we gekeken naar contra-indicaties voor deze 
veronderstelling. 
1. Situaties waarin het gaat om belangstelling tonen voor leer- en ontwikkelingsprocessen 
van docenten in de vorm van persoonlijke contacten. 
2. Situaties waarin leidinggevenden open staan voor (veranderings)initiatieven van docenten. 
3. Situaties waarin leidinggevenden op gelijkwaardige basis participeren in 
(groeps)activiteiten waarbij docenten samenwerken of gezamenlijk leren. 
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Overeenkomstig de resultaten van veronderstelling 2 vinden we ook met betrekking tot de 
deelname van leidinggevenden aan gezamenlijke leerprocessen van docenten verschillende 
aanwijzingen in de ontwikkelde plannen. 
- Testtraject (F2, februari 2008) 
Onderdelen: 
“Iedere testweek wordt voorbereid i.s.m. de teamleider van de betreffende onderbouw.” 
“De rol en overtuiging van de leidinggevenden verdient aandacht om het proces op gang te 
krijgen en houden.” 
- Planvorming komende drie schooljaren (F3, maart 2008) 
“[Testcoördinator] heeft overleg met de verschillende secties onderbouw: lesplan voor de 
testweek.” (24) 
 
De aard van de relatie tussen de directeur-bestuurder en de docenten en de wijze waarop 
wordt geparticipeerd door de eerstgenoemde vinden we niet terug in de 
onderzoeksresultaten. Wat betreft de realisatie van de beschreven intenties zien wij 
verschillen tussen het perspectief van de directeur-bestuurder en de docenten. De directeur-
bestuurder geeft aan op zowel het niveau van de teamleiders als het niveau van de docenten 
in gesprek te treden met als doel dat alle betrokkenen ervan leren.  
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
- “Schoolleiding praat met geledingen waaronder mentoren. Het gaat met name om de 
teamleider die interesse toont in het werk van de teamleden.” 
- “Het management team (MT) bestaat uit zestien teamleiders. Deze teamleiders hebben één 
keer in vier/vijf weken een middag overleg. De algemeen directeur traint deze mensen 
gedurende deze overleggen over allerlei onderwerpen. Hij is er voorstander van om dit zelf 
en intern te doen. Het doel is dat de teamleiders onderling ervaringen gaan uitwisselen (en 
dat gebeurt ook).” (25) 
 
Roostertechnisch is een maatregel getroffen dat de mogelijkheid aanwezig is om met elkaar 
in gesprek te gaan.  
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“Gedurende het eerste jaar is elke dinsdagmiddag een vergadering voor alle personeel 
georganiseerd. Tijdens deze middag worden problemen uit de feitelijke praktijk van alle dag 
opgelost. Er is naar draagvlak gezocht.” (26) 
 
Vanuit het perspectief van de directeur-bestuurder is er sprake van tevredenheid over de 
gang van zaken.  
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
- “De directeur-bestuurder heeft het beeld dat dit uitgangspunt bij alle docenten bekend is. 
Het staat verwoord in het strategisch beleidsplan en dit is met alle docenten besproken.” 
- “Daarnaast kent de algemeen directeur de collega’s (kent de sterke en zwakke lieden) en 
heeft vele ankers in de school, waaronder het stafbureau, onderhoudsman, de conciërge en 
docenten. Zij bieden veel transparantie.” (27) 
 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat docenten hier anders over denken. In interviews met 
docenten of andere informatie hebben we geen aanwijzingen kunnen vinden dat de 
schoolleiding belangstelling toont voor docenten, dat ze openstaat voor hun initiatieven of 
participeert in hun leerprocessen. Op de vraag of de schoolleiding volgt wat docenten doen 
op het gebied van gedigitaliseerd leermateriaal en dit bewaakt, antwoorden 46 van de 52 
respondenten dat dit nooit of enkele keren per jaar gebeurt (F10 Resultaten 
docentenvragenlijst, februari 2009). Dat docenten veel waarde hechten aan vormen van 
belangstelling door hun leidinggevende en het in gesprek gaan met de schoolleiding, blijkt 
overigens wel uit de volgende twee fragmenten: 
- Lma-conferentie (F18, maart 2010) 
“Teamleiders moeten op de hoogte zijn van hiaten onder hun teamleden en de mensen 
daarop aanspreken.” 
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- Docenten (F21, april 2010)  
“De informatieverstrekking kon veel beter volgens docent A en B [Locatie B]. “Wanneer je 
met de sectordirecteur praat over digitalisering, kijkt hij veel minder blij dan wanneer je met 
hem praat over taal. De manier waarop het nu gaat, keurt hij ook niet goed”.  
De bevindingen in dit fragment komen niet overeen met de resultaten in fragment 3. Wij 
constateren dat de opvatting van docenten over helderheid van de koers en mogelijkheden 
tot ondersteuning verschilt van de bedoelingen van de schoolleiding. (28) 
 
Een andere bevinding in deze context betreft de evaluatie van de afspraken rondom het 
gebruik van de elo op Locatie A.  
Docenten (F21, april 2010) 
“Van elke docent wordt verwacht dat hij zich hieraan houdt. Deze afspraken zijn: twee 
digitale lessen, twee digitale invallessen en een weekplanner in de elo. De teamleider 
evalueert binnen de vaksecties hoe de stand van zaken met betrekking tot deze afspraken 
is.” 
Bij dit fragment willen wij een kritische kanttekening plaatsen. Gezien voorafgaande 
resultaten waaruit blijkt dat docenten weinig terug zien van de participatie van 
leidinggevenden aan hun leerprocessen, vragen wij ons af of deze evaluatie de vorm heeft 
van interactie of controle. (29) 
 
De participatie van een teamleider aan de leerprocessen van docenten speelt ook een 
niveau hoger in de schoolorganisatie. Wat betreft de betrokkenheid van de directeur-
bestuurder bij de teamleiders hebben we de volgende aanwijzing. 
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“Onder docenten vinden tevredenheidsonderzoeken plaats over de teamleiders. Over het 
algemeen zijn docenten heel tevreden. Opgemerkt wordt dat een teamleider van buiten de 
school als prettiger wordt ervaren dan van binnen de school (bijvoorbeeld opgeklommen 
docent). De directeur-bestuurder neemt de teamleider soms werk uit handen. Lastige 
gesprekken worden weleens door hem overgenomen. Daarnaast neemt hij de teamleider 
altijd in bescherming in moeilijke situaties door de mogelijkheid van de teamleider aan te 
geven dat iets vanuit de algemeen directeur komt.” (30) 
 
Fragment 30 laat zien dat de directeur-bestuurder de teamleiders in sommige gevallen 
ondersteunt door in lastige situaties hun taak min of meer over te nemen. Dit lijkt in 
tegenspraak met de volgende eigenschap die teamleiders moeten bezitten in het contact met 
teamleden. 
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“Constant evalueren (in gesprek met docenten) is van essentieel belang. Het valt of staat 
volgens de algemeen directeur met de eigen overtuigingskracht, het eigen enthousiasme en 
goed leiding geven.” 
Het is voor ons niet duidelijk of de directeur-bestuurder vaak intervenieert in de 
leiderschapspraktijk van een teamleider en in hoeverre dit gebeurt in een coachingscontext 
(zie in dit verband ook fragment 25). (31)  
 
De belangrijke rol van de teamleider wordt versterkt door het volgende. 
Docenten (F21, april 2010) 
“De docenten A en B [Locatie B] geven aan dat hun vorige teamleider een echte 
onderwijskundig vernieuwer was. Deze teamleider is vertrokken, dus nu missen zij een 
teamleider. De docenten denken dat het feit dat deze persoon ‘niet van de digitalisering is’ te 
maken heeft met het vertrek. De vervanger van deze teamleider is een persoon die de gang 
van alledag regelt, dus meer de rol van manager vervult. Docent A merkt op dat deze switch 
in rol van de teamleider merkbare gevolgen heeft. “Dingen komen stil te liggen.” De docenten 
C en D [Locatie A] vinden dat rust en de gang van alledag coördineren stap 1 voor de 
teamleider is. Vervolgens kan hij zich bezighouden met vernieuwen. Docent C benoemt het 
belang van het vernieuwen in kleine stapjes. Docent A [Locatie B] benoemt het belang van 
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communicatie vanuit de schoolleiding. De koppeling van het werken zonder werkboeken en 
digitaal werken wordt als vanzelfsprekendheid gezien, maar dit is het voor de meeste 
collega’s op haar locatie niet. Er heerst een trend van “we moeten mee” en dit wordt als een 
dwang ervaren. Mede hierdoor werkt de elo niet, denkt docent A.” (32) 
 
We sluiten deze resultatensectie af met een positieve aanwijzing dat er ook daadwerkelijk 
interactie plaatsvindt tussen de schoolleiding en docenten. In de vorm van persoonlijk 
contact toont de teamleider interesse in het ontwikkelingsproces van de docent en staat 
hierbij open voor initiatieven.  
Docenten (F21, april 2010) 
“Docent C benoemt de voortgangsgesprekken die zij met de teamleider heeft. Tijdens deze 
gesprekken kun je aankaarten wat je als docent graag wilt. Zij merkt dat de teamleider er 
werk van maakt. Dit ervaart zij als een positieve manier van stimulering door de 
schoolleiding.” 
Of een dergelijke vorm van interactie zich ook in situaties voordoet waarin docenten 
samenwerken en gezamenlijk leren, hebben we niet in de onderzoeksresultaten 
aangetroffen. (33) 
 
 
Veronderstelling 4 
Gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal draagt bij aan gezamenlijk leren van 
docenten.  
De onderzoeksgegevens van School F zijn onderzocht op aanwijzingen die het volgende 
aspect bevestigen of weerleggen: 
Het ‘gevoel’ bij docenten dat het (leren) gebruiken van een elektronische leeromgeving en 
het (leren) toepassen/arrangeren van gedigitaliseerd leermateriaal gemakkelijk(er) leidt 
tot/uitnodigt tot samenwerken en samen leren. 
 
Voor de stelling dat ict als bindende factor optreedt tussen docenten, hebben we geen 
aanwijzingen gevonden. Wel zijn in de onderzoeksgegevens van School F verschillende 
indicaties gevonden dat het gebruik van de elo de interesse heeft gewekt van docenten. 
Hierdoor is de groep docenten die kennis heeft gemaakt met de gebruikersmogelijkheden en 
die het middel inzet voor onderlinge communicatie in de loop van de jaren gegroeid. Het 
eerste deel van het fragment betreft wederom een intentie, het tweede deel is een mening 
van een docent. 
- Testtraject (F2, februari 2008) 
“Elo speelt belangrijke rol: niet alleen als kapstok voor de gekozen materialen, maar ook voor 
planners, mededelingen, roosters, mailverkeer, aanvullende (thuis-)opdrachten.” 
- Resultaten docentenvragenlijst (F10, februari 2009) 
“Voor het gebruik van de elektronische leeromgeving (elo) met daarbinnen gedigitaliseerde 
leermaterialen zijn binnen onze school afspraken gemaakt over de didactische inzet ervan. 
Het wordt belangrijk gevonden dat alle docenten zich aan deze afspraken houden.” (34) 
 
Wij denken dat het bij interesse wekken blijft. De volgende twee fragmenten laten zien dat 
het gebruik van de elo nog niet uit de docenten zelf komt, maar uit mensen van de 
schoolleiding of met een specialistische functie met betrekking tot ict.  
- Digitale doorbraakdagen (F13, maart 2009) 
“Er wordt binnen de school door een aantal docenten al op een fantastische manier gewerkt 
met een vorm van digitalisering: pareltjes op het smartbord, gebruik van logboeken op de 
ELO, cursusaanbod of studiewijzers, digitaal toetsen, gebruik van foto’s of film in lesverband. 
We willen graag dat collega’s daaruit inspiratie ontlenen.” 
- Teamleiders onderbouw Locatie A en Locatie B (F17, oktober 2009) 
“De reden dat docenten gedigitaliseerde leermaterialen of bronnen van internet gebruiken, is 
dat ze het van elkaar zien. Ook horen ze van de leerlingen dat het veel leuker is. Internet 
biedt veel geschikte materialen. De wereld buiten de school moet binnen de school gebracht 
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worden. Docenten moeten hierop aansluiten in hun onderwijs.” 
Met andere woorden: de schoolleiding hoopt dat ict als een breekijzer kan werken als 
docenten de mogelijkheden van het internet gaan inzien om het onderwijs beter te laten 
aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen. (35) 
 
Ter bevordering en versnelling van dit proces wordt er door de schoolleiding op Locatie A 
een interventie gepleegd waarbij het gebruik van de elo een verplichtend karakter krijgt.  
Docenten (F21, april 2010) 
“Docent D geeft aan dat gedurende dit schooljaar voor de kerst een vergadering heeft 
plaatsgevonden op zijn locatie. Er is aangegeven dat een weekplanner in de elo verplicht is. 
De wijze waarop is vrij. “Dit doet de hele school.” Tijdens dit interview horen docent C en D 
dat dit niet het geval blijkt te zijn. Docent C en D beschouwen het als een taak erbij en dit 
heeft voor wat onrust gezorgd. Desondanks hebben de docenten C en D het verplicht stellen 
van een weekplanner in de elo weliswaar als dwang ervaren, maar wel als een aangename 
dwang. “Anders gebeurt er niets.” “Een weekplanner in de elo is een fantastisch middel om 
digitaal te gaan werken.” Hun voorkeur zou een meerjarenplan zijn, waarin beschreven staat 
wat er de komende jaren staat te gebeuren. Op deze manier is er ruimte om van ervaringen 
te leren en verder te werken aan wat je aan materialen in de elo hebt geplaatst.” 
Uit deze passage uit het verslag van de focusgroep blijkt dat docenten de elo een goed 
middel vinden om samen te werken. De meerwaarde en mogelijkheden worden gezien, 
waardoor docenten de verplichting van een weekplanner in de elo niet als vervelend, maar 
als wenselijk ervaren. (36) 
 
Wij vragen ons af of de elo uit zichzelf - zonder verplichtende afspraken - uitnodigt tot 
samenwerken. Wat we wel zien in de fragmenten in deze resultatensectie is, dat de 
interesse van collega’s wordt gewekt in de richting van daadwerkelijk gebruik van de elo. Het 
volgende resultaat ondersteunt deze constatering. Taaldocenten zoeken naar een middel om 
hun gezamenlijke inhoudelijke ideeën met betrekking tot taal te realiseren. Aangezien zij op 
de hoogte zijn van de mogelijkheden van een digitaal schoolbord, denken zij aan deze 
toepassing en maken zij hiermee een koppeling. 
Teamleiders onderbouw Locatie A en Locatie B (F17, oktober 2009)  
Betreft taalteam op Locatie B “Er is inhoudelijke interesse (met taal bezig zijn) en er is een 
functioneel middel om er iets mee te doen (Smartboard) (functionele combinatie). Binnen dit 
team zijn laptops zeer wenselijk.” (37) 
 
 
Veronderstelling 5 
Voor het stimuleren van leerprocessen bij docenten is een mix van 
structuurinterventies en procesinterventies noodzakelijk om verbreding en 
duurzaamheid te realiseren. 
Bij de volgende drie indicatoren zijn voor- en tegen aanwijzingen gezocht in de 
onderzoeksdatabase van School F: 
1. Structuurinterventies, gericht op randvoorwaarden, organisatiestructuur, faciliteiten en 
instituties. 
2. Interventies die erop gericht zijn om interactie en systematische reflectie te bevorderen 
door het creëren van een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid. 
3. Het actief waarnemen en faciliteren van formele en informele samenwerkingsverbanden 
van docenten, die zich bezig houden met verbetering van de onderwijspraktijk in de richting 
van het vernieuwingsconcept.  
 
 
Structuurinterventies 
Uit een eerste oriënterend gesprek met leden van de schoolleiding en het middenkader blijkt 
dat op dit niveau in de schoolorganisatie wordt ingezien dat het belangrijk is om faciliteiten te 
creëren in het kader van digitalisering van het onderwijs. 
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Eerste gesprek uitprobeertrajecten (F1, januari 2008) 
“In het kader van het organiseren van uitprobeeractiviteiten benoemt [persoon uit 
middenkader] dat het echt een kwestie van investeren is.” 
Verder komt tijdens dit gesprek naar voren dat een passende ict-infrastructuur een 
voorwaarde is om met gedigitaliseerd leermateriaal te werken. “Wat betreft de ICT-
infrastructuur (een van de aspecten van Vier in balans plus) wordt opgemerkt dat nog niet op 
alle locaties glasvezel is. In de nieuwbouw is dit wel gerealiseerd. Aandachtspunten als 
snelheid (bandbreedte), stabiliteit van de elo en de mate waarin het leermateriaal belastend 
is voor de elo worden genoemd.” (F1 Eerste gesprek uitprobeertrajecten, januari 2008). Uit 
fragment 6 is gebleken dat de schoolleiding - overeenkomstig het verzoek van docenten - de 
afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in digitale schoolborden. Ter aanvulling geeft een 
plaatsvervangend teamleider van Locatie B aan dat het aantal computers voor het taalteam 
is uitgebreid van een naar drie computers in de klas. Daarnaast levert deze teamleider de 
docenten alle informatie via de e-mail aan. Door digitaal met de teamleden te communiceren 
probeert zij het computergebruik te bevorderen (F17 Teamleiders onderbouw Locatie A en 
Locatie B, oktober 2009). (38) 
 
Zoals in de Innovatiehistorie is beschreven, heeft in schooljaar 2008-2009 op Locatie A een 
digiweek plaatsgevonden. Dit is een bewuste activiteit geweest om docenten kennis te laten 
maken met de gedigitaliseerde leermaterialen van de OVC.  
Testtraject (F2, februari 2008) 
“1. In de periode tussen 1 augustus 2008 en 1 augustus 2010 zal iedere locatie van de 
scholengroep twee keer een uitprobeerweek [van gedigitaliseerd leermateriaal] uitvoeren. 
2. In het testtraject komen per schooljaar alle locaties ná elkaar aan de beurt. 
3. Ieder schooljaar is er één testweek per locatie.” (39) 
 
De evaluatie van de digiweek op Locatie A onder docenten heeft ondersteuning van het 
belang van structuurinterventies in de vorm van randvoorwaarden opgeleverd. Negen van de 
dertien respondenten is het oneens of volledig oneens met de stelling dat het 
[gedigitaliseerde] leermateriaal te gebruiken is zonder dat er op school en/of in het 
lokaal/leeratelier extra voorzieningen worden getroffen of materiaal moet worden 
aangeschaft.’ (F7 Docentevaluatie digiweek Locatie A, november 2008). De resultaten op 
een vragenlijst onder docenten (respons van 52) sluiten hierbij aan. Respectievelijk 37 en 32 
respondenten noemen als prioriteit ter bevordering van het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal respectievelijk ict-infrastructuur en professionalisering (F10 Resultaten 
docentenvragenlijst, februari 2009). (40)  
 
Net als op Locatie A heeft op Locatie B een digiweek plaatsgevonden. Op beide locaties 
betreft het onderdeel van de organisatie van de testweek de inzet van drie collega’s om de 
technische en inhoudelijke ondersteuning te verzorgen.  
“De testcoördinatie wordt binnen dit traject verzorgd door een vast team van mensen:  
- technische vormgeving, ondersteuning en applicatiebeheer (1 persoon) 
- inhoudelijke vormgeving (2 personen)” (F2 Testtraject, februari 2008) (41) 
 
Dat de ict-infrastructuur niet belemmerend mag werken, komt naar voren tijdens een gesprek 
met de projectleider vmbo en de ict-coördinator. 
Terugblik digiweek [Locatie A] en voorbereiding digiweek [Locatie B] (F8, november 2008) 
“De techniek dient zo min mogelijk belemmerend of demotiverend te werken en aangezien er 
voorafgaand aan en tijdens een digiweek een behoorlijke druk op de techniek ligt, is dit 
aspect bij de docententeams weggehaald.” (42) 
 
Naast de georganiseerde testcoördinatie heeft de ict-coördinator een document geschreven 
met een praktische toelichting op de voorbereiding van de digiweek op Locatie C. Deze 
specialist in de school is heel gericht ingezet om het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal te vergroten en uit te breiden. (Voorbereiding digiweek Locatie C, februari 
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2009). Overigens is er geen gebruik gemaakt van deze aangeboden hulp. (43) 
 
De digiweek op Locatie C heeft om verschillende redenen niet plaatsgevonden. De ict-
coördinator en testcoördinator noemen: 
“- De elo loopt op die locatie niet. 
- Leerlingen weten niet hoe ze moeten inloggen. 
- ICT-infrastructuur is niet op orde. Docenten verschuilen zich hier ook achter, maar het is 
zeker onvoldoende gerealiseerd. 
- Van echt goed bestuderen en kijken naar de mogelijkheden is geen sprake. Hierdoor 
hebben docenten nauwelijks ervaring met de elo en gedigitaliseerde leermaterialen. 
- Het rooster was niet geregeld, ondanks de aangeboden hulp van [ict-coördinator]. 
- Geen draagvlak door teamleider, omdat zij het nut van de elo niet inziet.” 
(F12 Evaluatie digiweek Locatie C, maart 2009) (44) 
 
Niet alleen tijdens bijzondere gebeurtenissen, zoals de digiweken, worden bewust de 
kwaliteiten van collega’s - in dit geval de technische ondersteuning door de ict-coördinator en 
de inhoudelijke ondersteuning door de projectleider vmbo - ingezet. Binnen havo/vwo speelt 
het benutten van talenten een rol bij het werken aan gestelde doelen. 
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“Binnen HV wordt het traject van specialisaties tegen een vergoeding door docenten 
ontwikkeld. Het gaat om acceptatie en talentbenutting ofwel het inzetten van een collega op 
de realisatie van een bepaald doel.” (45) 
 
Zo zijn er in het kader van de professionalisering van docenten specialisten benoemd. Met 
betrekking tot de coördinerende taken rondom de inzet van gedigitaliseerd leermateriaal zijn 
dit een projectleider vmbo en projectleider havo/vwo.  
Sectordirecteur hv (F22, mei 2010) 
“[Sectordirecteur HV] stemt met de projectleider vmbo en de projectleider havo/vwo af welke 
activiteiten er ten aanzien van het leermiddelenbeleidsplan ontplooid zullen gaan worden.” 
(46) 
 
In de planvorming voor de komende drie schooljaren wordt melding gemaakt van een elo-
expertgroep. Samen met de projectleiders vmbo en havo/vwo verzorgt deze groep 
professionaliseringsbijeenkomsten. 
“Sinds kort bestaat binnen de school een elo-expertgroep. Deze groep zal elo-trainingen 
(met name ‘knoppencursussen’) verzorgen.” (F3 Planvorming komende drie schooljaren, 
maart 2008) (47) 
 
Ter aanvulling van de elo-expertgroep breidt op het uitvoerende niveau de inzet van lma’s 
als educatief ondersteuners verder uit. Hun taken verbreden, zo blijkt uit de volgende 
fragmenten.  
- Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009)  
* “Ook heeft de school lma’s. Van [Locatie A] zijn deze drie mensen intrinsiek gemotiveerd 
en hebben een positief invloed op de IT-cultuur. [Locatie B] heeft twee lma’s die hun werk 
goed doen, maar zij hebben minder invloed en de wens hun kennis te verspreiden onder 
collega’s. [Locatie D] heeft twee nieuwe, jonge lma’s. Zij zijn heel enthousiast en hebben 
invloed op leeftijdsgenoten. Dit heeft te maken met de geschiedenis van deze locatie 
(docenten vanuit drie verschillende groeperingen in één locatie samengebracht).” 
* “De lma’s en vier andere collega’s (als hobbyist begonnen) verzorgen het applicatiebeheer 
op de verschillende locaties. Zij worden tevens ingezet als workshopleider bij onderlinge 
cursussen.” 
- Docenten (F21, april 2010) 
“Elke vrijdagmiddag is een van de twee leermateriaalarrangeurs (lma’s) van [Locatie A] 
beschikbaar om collega’s te helpen bij digitale lessen of de weekplanner in de elo. Docent C 
merkt op dat zij dit heel positief vindt, maar dat het haar aan tijd ontbreekt om er gebruik van 
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te maken.” 
- Vragenlijst coördinator professionalisering (F19, april 2010) 
“In de opzet voor komend jaar hebben zij [lma’s] een centrale rol gekregen in het proces van 
digitalisering: kwaliteitsbewaking, projectleiding, inhoudelijke ondersteuning en inspiratie.” 
(48) 
 
Naast het aanwijzen van specialisten binnen de school wordt ook in het contact met de OVC 
een contactpersoon benoemd en mogelijkheden van buiten benut.  
Planvorming komende drie schooljaren (F3, maart 2008) 
“[Testcoördinator] zal de contactpersoon van [OVC productiebegeleider] zijn. Vragen die 
betrekking hebben op het klaarzetten van leermaterialen of meer ‘technische’ aspecten  
zullen cc naar [ ict-coördinator] gemaild worden.” 
In het professionaliseringsplan 2009-2010 staat vermeld dat er plannen zijn om naast interne 
specialisten gebruik te gaan maken van experts buiten de school. “In de huidige opzet doen 
we ‘alles’ met interne mensen. Komend schooljaar zullen we meer van buitenstaanders 
gebruik gaan maken. Dan gaan we ons meer op de content richten (vinden, beoordelen,  
(re-)arrangeren).” (F15 Professionaliseringsplan 2009-2010, begin schooljaar 2009-2010). 
(49) 
 
Voorgaande fragmenten illustreren de inzet van specialisten in de school om de 
deskundigheid van docenten te vergroten. Dat dit systematisch wordt aangepakt, blijkt uit 
een interview met twee teamleiders onderbouw van Locatie A en Locatie B. “Docenten 
dienen zelf een reflectieverslag op te stellen met de te bereiken doelen in een schooljaar. 
Aan het einde van het jaar (en tussendoor) wordt dit besproken en ondertekend.” (F17 
Teamleiders, oktober 2009). In het professionaliseringsplan 2009-2010 en door de directeur 
bestuurder wordt deze afspraak nader toegelicht 
- Professionaliseringsplan 2009-2010 (F15, begin schooljaar 2009-2010) 
“Om in aanmerking te komen voor een hogere salarisschaal moet aan een aantal eisen 
[ELO-certificering, effectieve leerlingbespreking, professionalisering vakdidactiek, mentoraat 
en LOB] worden voldaan. 
- Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009)  
“De Plasterk-gelden van 1 miljard hebben doorgewerkt in de schoolorganisatie. Ze kwamen 
gunstig uit. Ze vergemakkelijken wat de school zelf al wilde. Er zijn twaalf criteria opgesteld 
waaraan de excellente docent moet voldoen. Hiertoe behoren onder andere een (zeer) 
goede vaardigheid in het gebruik van de elo en het Smartboard. In het kader van het 
benoemen van Lc-docenten zijn alle docenten hieraan getoetst. Er zijn 34 personen die van 
een Lb-functie naar een Lc-functie willen (zonder de gelden was het slechts voor de helft van 
deze personen mogelijk). Ook zijn alle personeelsleden getoetst op het gebied van 
Nederlands (voldoende niveau).” (50) 
 
De toelichting in fragment 50 heeft ons doen vermoeden dat er duidelijke doelstellingen zijn 
met betrekking tot het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en de benodigde 
vaardigheden. De resultaten van veronderstelling 1 en de resultaten op een vragenlijst onder 
docenten geven een ander beeld. 
Resultaten docentenvragenlijst (F10, februari 2009) 
“Op de vraag of de respondent van plan is gebruik te gaan maken van gedigitaliseerd 
leermateriaal, antwoordt een docent dat dit van de elk jaar veranderende omstandigheden 
afhangt. Hij noemt de politiek en de schoolleiding die steeds met andere doelen komen.” (51) 
 
De volgende drie fragmenten ondersteunen de onduidelijkheid in digitaliseringsdoelen. De 
directeur-bestuurder, de teamleiders en de docenten verschillen van mening wat betreft de 
stand van zaken omtrent de ict-faciliteiten.  
- Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
“Daarnaast geeft hij aan de dat ICT-infrastructuur op alle locaties in orde is. Er is één 
computer op elke vier leerlingen en overal hangen Smart boards. Daarnaast is een 
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elektronische leeromgeving aangeschaft. Dit liep wat minder op HV, maar hieraan wordt 
gewerkt.” 
- Teamleiders onderbouw Locatie A en Locatie B (F17, oktober 2009) 
“Het aantal computers is nog niet toegenomen, ondanks de richting van de directie richting 
digitalisering. Er is nog geen laptop-project). De randvoorwaarden werken beperkend. 
Docenten ervaren nog niet dat zij meer eigenaar worden van hun eigen onderwijs. Nu is er 
onvrede over het feit dat de leerlingen geen individuele pakketten krijgen aangeboden en dat 
er meer gedigitaliseerd materiaal gebruikt dient te worden, terwijl de basisvoorzieningen niet 
of gedeeltelijk aanwezig zijn. Geen computers in de lokalen en een erg traag en oud 
netwerk.” 
- Vragenlijsten docenten (F23, oktober 2010) 
Op de vraag of de docent zich kan vinden in de voorzieningen die zijn getroffen om het 
beleid uit te voeren, hebben zes van de negen respondenten ‘oneens’ of ‘volledig oneens’ 
geantwoord. (52) 
 
Desondanks stellen de teamleiders dat “de rol van de locatie-/sectordirectie is het vaststellen 
van de lange termijn doelen en het beleid. Op basis hiervan kan de teamleider de 
onderwijsvernieuwing vormgeven en bekijken wat er binnen de eigen setting mogelijk is.”  
(F17 Teamleiders onderbouw Locatie A en Locatie B, oktober 2009). Hier zien we dat 
teamleiders op het niveau van het primaire proces het innovatieproces moeten realiseren. 
Hierin hebben zij ook een procesbegeleidende rol. In hoeverre de teamleider hiertoe in staat 
is en voortgang boekt, verschilt tussen de locaties. Docenten van Locatie B stellen dat er op 
hun locatie slechts één computerlokaal is dat eigenlijk altijd bezet is. “Docent A vertelt dat 
met ingang van schooljaar 2010-2011 voor leerjaar 1 in elk lokaal zes computers zullen 
staan ter bevordering van het digitaal werken. Voor de docent betekent dit een andere 
manier van werken: verschillende werkvormen die de nodige voorbereiding vragen. […] 
Afspraken met betrekking tot het elo-gebruik en de ontwikkeling van gedigitaliseerd 
leermateriaal zijn er niet. Er zijn cursussen verzorgd.” (F21 Docenten, april 2010). 
Daarentegen noemen de docenten van Locatie A die wij gesproken hebben, dat “het 
verplichtende karakter van het gebruik van de elo (en hiermee gedigitaliseerd leermateriaal) 
een essentieel punt is in het digitaliseringsproces. Je moet jezelf dan professionaliseren of 
samen met een vaardige collega aan de slag gaan. De inzet van gedigitaliseerd 
leermateriaal is op dit moment nog voornamelijk klassikaal met behulp van het Smartboard. 
Wat betreft de sturing en stimulering van de schoolleiding met betrekking tot het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal noemt docent C dat er bepaalde afspraken zijn gemaakt. Van 
elke docent wordt verwacht dat hij zich hieraan houdt. Deze afspraken zijn: twee digitale 
lessen, twee digitale invallessen en een weekplanner in de elo.” (F21 Docenten, april 2010) 
(53) 
 
In dit eerste deel van de resultaten van veronderstelling 5 zijn interventies in de setting, 
waaronder de aanschaf van digiborden en computers, de inzet van specialisten in de school 
en de digiweken aan bod gekomen. Naast deze structuurinterventies zijn er ook maatregelen 
getroffen en acties ondernomen ter bevordering van interactie en reflectie van docenten. 
Onze bevindingen op dit punt komen in het vervolg van deze paragraaf aan de orde.  
 
 
Procesinterventies  
Bij het aspect van veronderstelling 5 of de schoolleiding bewust aandacht heeft voor de 
bevordering van interactie en systematische reflectie, hebben we geen onderzoeksgegevens 
gevonden. De fragmenten die hieronder volgen, geven een indicatie dat er aandacht is voor 
de draagkracht van docenten met betrekking tot het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal. Deze aandacht veronderstelt indirecte ruimte voor interactie en reflectie. In het 
kader van de organisatie van uitprobeeractiviteiten van gedigitaliseerde leermaterialen van 
de OVC hebben we een aanwijzing gevonden dat de schoolleiding rekening houdt met de 
capaciteit van docenten.  
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Eerste gesprek uitprobeertrajecten (F1, januari 2008) 
“In verband met mogelijke ICT-problemen vindt [voormalig lid van de schoolleiding] leerjaar 1 
en 2 tegelijkertijd een risico. Hij vraagt zich af of een kleinere uitprobeergroep niet 
verstandiger is. De grootte van de problematiek zegt immers iets over de grootte van de 
oplossing waarnaar gezocht moet worden. Het kiezen voor groepen binnen een leerjaar ligt 
voor de hand, omdat binnen een leerjaar sprake zou moeten zijn van een uniform 
onderwijsconcept. Binnen een leerjaar speelt de professionaliteit van de docenten wel een 
rol. Wie betrek je bij de uitprobeeractiviteiten? De ‘voorop-lopers’, juist de ‘minder-vaardigen’ 
of beide?”  
In een voorbereidingsdocument van het testtraject zien we opmerkingen die deze aanwijzing 
ondersteunen.  
Testtraject (F2, februari 2008) 
“- voldoende tijd nemen voor het af te lopen traject (voor de docententeams) 
- voldoende tijd investeren in het vergroten van vaardigheden: voordoen/nadoen. Onduidelijk 
in hoeverre dit veel tijd in beslag gaat nemen. Inzet van expertgroep, jic’ers, [ict-coördinator]” 
- “ICT zal op de locaties in de lessentabel prominent moeten worden opgenomen” (54) 
 
De in fragment 44 genoemde redenen voor het afgelasten van de digiweek op Locatie C zijn 
bij docenten niet duidelijk, zo blijkt uit het volgende fragment. 
Resultaten docentenvragenlijst (F10, februari 2009) 
“Wij zijn op weg naar de testfase van de ELO. Een digiweek werd onlangs uitgesteld om 
onduidelijke redenen. Dit vond ik jammer, maar ook op z’n plaats, want er was mij weinig 
bekend over hoe om te gaan met deze digiweek.” Uit dit fragment blijkt wel dat de 
schoolleiding vanuit het perspectief van deze docent kennelijk rekening heeft gehouden met 
de deskundigheid van docenten op het punt van digitaal werken met leerlingen. (55) 
 
In de vorige twee resultatensecties zijn aanwijzingen uiteengezet die duiden op interventies 
met betrekking tot structuur en setting. Deze overheersen ten opzichte van de interventies 
ter bevordering van interactie en reflectie. Met betrekking tot het derde indicator van 
veronderstelling 5 hebben we geen onderzoeksresultaten gevonden.  
 
Wat betreft de afwisseling tussen structuur- en procesinterventies dienen de Digitale 
doorbraakdagen opgemerkt te worden. Vanuit het perspectief van de docenten hebben deze 
in schooljaar 2008-2009 plaatsgevonden dagen aangesloten bij hun 
professionaliseringsbehoefte. 
Bespreking resultaten docentenvragenlijst (F11, maart 2009) 
“De organisatie van de Digitale doorbraakdagen sluit aan bij de gewenste prioriteit van 
professionalisering. Wat betreft de ICT-infrastructuur zijn de verschillen tussen locaties erg 
groot. […] Professionalisering dient zich op andere aspecten te richten (nauwe relatie met 
dagelijks werk van de docent, contextrijk.”  
De ict-coördinator die bij de organisatie van zowel de digiweken als de Digitale 
doorbraakdagen nauw betrokken is geweest, ondersteunt het beeld van de docenten wat 
betreft Locatie A.  
Evaluatie digiweek Locatie C (F12, maart 2009) 
“Als je [Locatie C] vergelijkt met [Locatie A] ziet [ict-coördinator] een duidelijke relatie tussen 
de digiweek en de inschrijving op de Digitale doorbraakdagen. Docenten die tijdens de 
digiweek enorm hebben lopen ploeteren (observaties door [ict-coördinator]), hebben zich 
ingeschreven op workshops/scholing die ze echt nodig hebben om het werken met 
gedigitaliseerd leermateriaal en de elo te verbeteren (onder andere Digitaal 
klassenmanagement). Het nut van de scholing wordt dus echt ingezien en sluit aan bij 
persoonlijke behoeften.” (56) 
 
Het volgende fragment toont het ontstaan van een gezamenlijk leerproces als gevolg van 
een structuurinterventie in de vorm van een nieuw schoolgebouw.  
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009) 
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“Met ingang van schooljaar 2008-2009 zit [Locatie D] in een nieuw schoolgebouw. De 
nieuwbouw is geïnitieerd door de voorganger (is ondertussen vertrokken) van de huidige 
directeur-bestuurder. Pas toen het gebouw er stond, is men gaan nadenken over de manier 
van werken (omgekeerde volgorde volgens de directeur-bestuurder). Er zijn grote 
ruimten/domeinen, waar 120 leerlingen en vier docenten zijn. Dit betekent een einde aan de 
autonomie. De veranderde setting (grenservaring) heeft geleid tot verplicht samenwerken. 
Dit viel in de praktijk reuze mee. Er wordt zelfs gewerkt met twee curricula.” 
Het heeft weliswaar geen betrekking op de locaties van School F waarop ons onderzoek zich 
richt, maar illustreert wel de samenhang tussen een verandering in de setting en het belang 
van nieuw gedrag van docenten dat hierbij hoort. Vanuit het perspectief van docenten 
hebben we geen aanvullende informatie over Locatie D. (57) 
 
 
Gebruik en beeldvorming 
Alle interventies die in dit deel van de resultatenparagraaf staan beschreven, hebben 
gevolgen voor het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en de beeldvorming van 
docenten erover. We schetsen de ontwikkelingen met betrekking tot gebruik en 
beeldvorming. 
 
In de vragenlijst die is ingevuld door de coördinator professionalisering van School F, zien 
we dat vanuit het perspectief van deze specialist het vaardighedenniveau van docenten met 
betrekking tot het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal nog niet volledig parallel loopt 
met het gebruik ervan. “Op dit moment worden de opdrachten uitgezet. Mensen kunnen nu 
aardig wat, maar de noodzaak om het toe te passen hobbelt er iets achteraan.” (F19 
Vragenlijst coördinator professionalisering, april 2010). (58) 
 
Op Locatie B antwoorden acht van de negen respondenten iedere dag of meerdere keren 
per week gebruik te maken van gedigitaliseerd leermateriaal (F23 Vragenlijsten docenten, 
oktober 2010). Terugkijkend naar de bevindingen van fragment 38, 52 en 53 denken wij dat 
deze vragenlijsten is ingevuld door met name positieve docenten met betrekking 
gedigitaliseerd leermateriaal. Uit deze drie fragmenten is namelijk op te maken dat het 
gebruik zich nog in een beginnend stadium bevindt op deze locatie. (59) 
 
Dezelfde vragenlijst geeft als resultaat dat 24 respondenten als belangrijkste reden voor niet 
of nauwelijks gebruik maken van gedigitaliseerde leermateralen ‘tijdgebrek’ hebben 
geantwoord (F10 Resultaten docentenvragenlijst, februari 2009). Deze bevinding sluit aan bij 
de eerder geconstateerde overheersing van structuurinterventies in relatie tot de aandacht 
voor leerprocessen door de schoolleiding. (60) 
 
De teamleiders verbinden het gebruik en de beeldvorming aan de visie en doelstellingen met 
betrekking tot digitalisering in de school.  
Teamleiders onderbouw Locatie A en Locatie B (F17, oktober 2009) 
- “Het beeld en de oriëntatie op de toekomst waren niet duidelijk, maar langzaam wordt het 
wel iets duidelijker. Waar wil de school concreet naartoe? Er is nog geen duidelijk 
beleidsplan, volgens de vervangend teamleider (althans zij heeft er geen kennis van). 
Sommige docenten hebben van nature een afwachtende houding. Deze groep wordt 
langzaam kleiner.“  
- “De directie geeft aan dat de school de kant van digitalisering op moet en dat er 
gedigitaliseerd leermateriaal ontwikkeld moet worden (De druk vanuit de schoolleiding om 
zeker de werkboeken digitaal aan te bieden.). Docenten vormen zich hierbij een beeld: 
leerlingen 8 uur per dag achter de laptop. Deze indruk heerst binnen de school 
(meningsvorming), ondanks dat dit volgens de vervangend teamleider de verkeerde is.”  
- “Met name de minder vaardige docenten reageren afhoudend (‘Deed ik het dan niet 
goed?’). De vervangend teamleider merkt op dat onderwijs altijd achter de maatschappij 
heeft aangelopen.” 
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Een interview met de directeur-bestuurder ondersteunt de signalering van onduidelijkheid 
onder docenten over digitaliseringsmogelijkheden en de beïnvloeding van hun beeldvorming 
hierdoor. 
Directeur-bestuurder (F16, oktober 2009  
“Ook waren er in het begin docenten met een verkeerd beeld over gedigitaliseerd 
leermateriaal. Een voorbeeld is gaming, waar het leereffect hem met name zit in het maken 
van een game.”) (61) 
 
Tijdens een focusgroep met docenten van Locatie A en B zijn gebruik en beeldvorming ook 
aan bod gekomen. Mogelijkheden zien van de elo leidt volgens hen tot een toenemend 
gebruik, zo blijkt uit onderstaand fragment. 
Docenten (F21, april 2010) 
“Volgens docent A [Locatie B] is de meerwaarde van digitale middelen inzien een belangrijke 
individuele docentenfactor. Bij woordenschatonderwijs werkt visualiseren (uitbeelden van 
woorden) heel positief. Dit wordt bevestigd door de andere docenten. Daarnaast biedt de elo 
veel hulp in geval van ziekte/afwezigheid van een leerling, volgens docent D [Locatie A]. 
Leermaterialen kunnen bekeken en herhaald worden. […] Als docent moet je mogelijkheden 
en kansen zien (naast de struikelblokken), volgens docent A en D.” (62) 
 
Tijdens de bespreking van de resultaten op eerder genoemde docentenvragenlijst merkt de 
ict-coördinator op dat de meerwaarde van de elo nog onvoldoende wordt ingezien. De 
sectordirecteur hv benadrukt in diezelfde bespreking dat het daarom des te belangrijker is 
om professionalisering op het juiste moment aan te bieden (F11 Bespreking resultaten 
docentenvragenlijst, maart 2009). (63) 
 
Ondanks de positieve reacties van docenten op de aanschaf van digiborden, de digiweken 
(of het afgelasten hiervan), de Digitale doorbraakdagen en de toename van computers in de 
school blijft de beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal nog overwegend negatief, 
althans op Locatie B. 
Docenten (F21, april 2010) 
“Docent A [Locatie B] geeft aan dat de directie een voortrekkersrol (digitale school) wil 
vervullen, maar dat zij niet begrijpt waarom de directie dit wil. Onder docenten heerst er 
immers nog een behoorlijke weerstand.” (64) 
 
Wat betreft Locatie A heeft de beeldvorming van docenten over gedigitaliseerd leermateriaal 
in de loop van de jaren daarentegen een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Uit de 
evaluatie van de digiweek op Locatie A gedurende schooljaar 2008-2009 is gebleken dat de 
beeldvorming van docenten ten aanzien van gedigitaliseerd leermateriaal positief beïnvloed 
is door deze activiteit.  
Terugblik digiweek Locatie A en voorbereiding digiweek Locatie B (F8, november 2008) 
“Bovenstaande beschrijving [verwijzing naar passage in het verslag] laat zien dat het 
gedigitaliseerde leermateriaal niet optimaal ingezet is. Desondanks zijn de reacties van 
docenten en leerlingen heel positief. Allen hebben een positieve ontwikkeling doorgemaakt.” 
Aanvullend hierop heeft de ict-coördinator gemeld dat Locatie A wat betreft de ict-
infrastructuur aan de top zit. Het netwerk kan niet meer computers aan en docenten willen 
meer dan technisch mogelijk is. De koppeling van de elo-certificering aan de Lc-functie (zie 
fragment 50) heeft als enorme stimulans gewerkt voor professionalisering op het gebied van 
elo en digitale didactiek. Merkbaar is dat docenten zich in de elo hebben verdiept en na 
afloop van deze verdieping en aangeboden scholing positiever zijn (F20 Ict-coördinator, april 
2010). (65) 
 
Tijdens een gesprek met de ict-coördinator komt naar voren dat een vooruitstrevende 
teamleider van Locatie A op Locatie B gaat werken. Naar zijn verwachting zal dit als een 
impuls en stimulans werken die deze locatie nodig heeft op het gebied van de beeldvorming 
over, het gebruik van de elo en het werken met gedigitaliseerd leermateriaal (F20 Ict-
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coördinator, april 2010). Deze bevinding sluit aan bij hetgeen de teamleider heeft opgemerkt 
in de fragmenten 28-32. (66) 
 
 
9.4 Conclusies 
Het strategisch doel van School F, modern beroepsgericht onderwijsaanbod, waarvan het 
digitaliseringsbeleid deel uitmaakt, is sterk beïnvloed door druk uit de omgeving in de vorm 
van teruglopende leerlingaantallen in samenhang met imagoschade en externe 
beoordelingen. De inzet van ict (elo en digiborden) en het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal binnen het reguliere klassikale onderwijs - in de onderzochte periode - is in 
belangrijke mate ingegeven door concurrentieoverwegingen: de beste school van de regio 
worden en dat ook uitstralen. Het lidmaatschap van de OVC wordt door de directeur-
bestuurder gemotiveerd als hefboom. Uit de onderzoeksgegevens wordt duidelijk dat de 
urgentie van deze strategische koers te maken heeft met ontwikkelingen in het verleden. De 
docenten erkennen de urgentie van de vernieuwing, maar geven ook aan dat ze de druk die 
op hen wordt uitgeoefend om de vernieuwingen te realiseren in eerste instantie ervaren van 
de kant van de schoolleiding. Wij constateren dat deze druk van invloed is op de 
ontwikkeling van de draagkracht en het draagvlak bij docenten. Docenten geven aan dat de 
relatie tussen het sterk sturende beleid, bijvoorbeeld de verplichting om lessen en 
weekplanners in de elo te plaatsen en de condities om dit op uitvoeringsniveau te realiseren, 
onduidelijk is. Ook de communicatie met leidinggevenden over de vernieuwing vinden 
docenten onvoldoende. Illustratief is dat docenten de digiborden verwelkomen, maar dat ze 
geen greep krijgen op de opdracht om op korte termijn de werkboeken te vervangen door 
gedigitaliseerde leermaterialen. Zij missen op dit punt helderheid, regie en ondersteuning. De 
directeur-bestuurder gaat er vanuit dat de noodzakelijke vernieuwingen en de snelheid 
waarmee deze ingevoerd moeten worden niet door elke medewerker opgepakt zal kunnen 
worden. 
 
Conclusie veronderstelling 1 
School F staat onder grote druk om vernieuwingen door te voeren. Dit heeft geleid tot een 
top down ontwikkeld vernieuwingsbeleid dat op grond van de urgente situatie door docenten 
is geaccepteerd. Binnen deze context constateren we diverse positieve aanwijzingen voor de 
indicatoren 1 en 3. De aanpak van het innovatieproces is in de onderzochte periode vooral 
toegesneden op het verbeteren van de leerprestaties, waarbij geaccepteerd wordt dat 
draagvlak en draagkracht van de vernieuwing onder druk komt te staan. Een parallel proces 
van organisatieontwikkeling wordt vooruitgeschoven. Wij constateren dat de negatieve 
resultaten voor de indicatoren 2 (geen beleid gericht op schoolontwikkeling) en 4 
(ontbrekend draagvlak) hiervan het gevolg zijn. Gezien de disbalans tussen de externe en 
interne oriëntatie op School F constateren we dat contextmanagement geen onderdeel 
uitmaakt van het strategisch leiderschap. 
 
Het beeld dat uit de onderzoeksgegevens naar voren komt is dat professionele ontwikkeling 
van docenten noodzakelijk wordt geacht, maar nog onvoldoende is ontwikkeld, met name 
ook met betrekking tot het gebruik van ict en de inzet van gedigitaliseerd leermateriaal in de 
onderwijspraktijk. Wij constateren vier vormen van gezamenlijke leerprocessen. In teams 
waar een veilige sfeer heerst helpen docenten elkaar en kijken bij elkaar in de les (buddies). 
De schoolleiding investeert in sleutelfiguren en lma’s die collega’s kunnen helpen. Dit 
gebeurt met name in vaksecties bij het ontwikkelen van gedigitaliseerde leermiddelen en 
weekplanners voor de elo. Teamvergaderingen worden benut om elkaar te informeren of te 
discussiëren over inhoudelijke en onderwijskundige onderwerpen. Deze discussies zijn niet 
direct gekoppeld aan het werken in de praktijk. In teamplannen worden afspraken 
neergelegd. Er zijn verplichte en vrijwillige collectieve nascholingen. Deze zijn gekoppeld aan 
functiewaardering en het krijgen van incidentele beloningen. Hieruit leiden wij af dat er vooral 
wordt gestuurd op individuele ondersteuning en scholing en op het maken van afspraken op 
teamniveau. Wij concluderen hieruit dat gezamenlijke leerprocessen, waarbij sprake is van 
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wederzijdse afhankelijkheid en een directe relatie met de onderwijspraktijk, incidenteel 
voorkomen wanneer individuele collega’s elkaar opzoeken en bij docenten in vaksecties die 
werken aan werkboekvervangend gedigitaliseerd leermateriaal. Op locatie A zien we een 
voorzichtig positieve trend met betrekking tot de beeldvorming over het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal, mede onder invloed van de koppeling van de elo-certificering 
aan de Lc-functie. Op locatie B blijft de beeldvorming over het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal negatief, ondanks de positieve reacties op de toename van computers in de 
leslokalen en de aanschaf van digiborden. 
 
Conclusie veronderstelling 2 
Op grond van bovenstaande constateringen stellen we vast dat er op school nauwelijks 
sprake is van gezamenlijk leren van docenten. Een tweede constatering is dat er geen 
sprake is van een brede verankering van het gebruik van gedigitaliseerd in beide locaties. 
Gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en de beeldvorming daarover hangen samen met 
persoonlijke interesses en financiële prikkels in het kader van het personeelsbeleid. Voor 
School F hebben we derhalve geen concrete aanwijzingen voor taak- en 
doelinterdependentie (indicatoren 1 en 2) en voor systematische gezamenlijke reflecties in 
relatie tot de invoering van de vernieuwing in de onderwijspraktijk (indicator 3).  
 
Uit de resultaten leiden wij af dat de directeur-bestuurder het functioneren van de teamleider 
op operationeel niveau van groot belang acht. Hij is ervan overtuigd dat de teamleider een 
motiverende rol kan vervullen bij het stimuleren van digitaal werken. Dit blijkt onder andere 
uit het feit dat hij de teamleiders persoonlijk coacht. Hij verlangt van de sectordirecteuren en 
teamleiders dat zij het vernieuwingsbeleid op een helder wijze uitdragen naar docenten en 
dat ze daarbij ‘geen millimeter wijken’. Deze visie sluit volledig aan bij het sterke top down 
karakter van de innovatiestrategie die wij bij de resultaten van veronderstelling 1 
geconstateerd hebben. De directeur-bestuurder is van mening dat de noodzaak voor deze 
aanpak door de docenten onderkent wordt, maar uit de resultaten maken wij op dat docenten 
hier anders over denken. De directeur-bestuurder geeft aan dat hij veel contacten heeft in de 
school en goed op de hoogte is van de stemming en opvatting van docenten. In interviews 
met docenten of andere informatie hebben we geen aanwijzingen kunnen vinden dat de 
schoolleiding belangstelling toont voor docenten, dat ze openstaat voor hun initiatieven of 
participeert in hun leerprocessen. Zowel docenten als sommige teamleiders constateren dat 
de directie niet weet wat ze wil en ook geen ondersteuning biedt bij het uitwerken van het 
vernieuwingsbeleid op de werkvloer. 
 
Conclusie veronderstelling 3 
Uit bovenstaande analyse van de onderzoeksgegevens constateren we dat het perspectief 
van de directeur-bestuurder lijnrecht tegenover dat van de docenten en teamleiders staat 
met betrekking tot de betrokkenheid van de schoolleiding bij het innovatieproces op de 
werkvloer. Docenten ervaren leidinggevenden meer als uitvoerders van het strategisch 
beleid dan als meedenkers en klankbord in het leerproces om gedigitaliseerd leermateriaal te 
ontwikkelen en toe te passen in de onderwijspraktijk. Hieruit concluderen we dat er voor 
geen van de drie indicatoren van veronderstelling 3 positieve ondersteuning wordt gevonden 
in de resultaten van School F. 
 
De onderzoeksgegevens laten zien dat het gebruik van een digibord, extra computers en 
weekplanners in de elo de interesse van docenten op School F hebben gewekt. Een 
voorbeeld is het taalteam in Locatie B. Eerst is er samenwerking en ontwikkeling van ideeën 
tussen docenten met betrekking tot het taalonderwijs. Vervolgens constateren ze dat 
digiborden een functioneel middel zijn om deze visie in de onderwijspraktijk te integreren. 
Niet de digiborden zorgen voor binding, die bestond al in het taalteam. Naast de taakstelling 
en de verplichting tot gebruik van de elo en gedigitaliseerde leerstof, zorgen met name de 
specialisten in de school ervoor dat docenten ict als versterking van de onderwijskwaliteit 
onderzoeken.  
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Conclusie veronderstelling 4 
Het werken met de elo en gebruiken van gedigitaliseerde leermaterialen wordt door de 
meeste docenten als een verplichting opgevat. De nieuwe hardware, computers en vooral 
digiborden, roept interesse op bij docenten. Er zijn met betrekking tot School F geen 
aanwijzingen dat ict in zijn algemeenheid en gedigitaliseerde leermiddelen in het bijzonder 
docenten bijeen brengt rond het onderwerp onderwijsvernieuwing.  
 
Via structuurinterventies in de vorm van ict-faciliteiten, professionalisering en individuele hulp 
en coaching van docenten probeert de schoolleiding te voorzien in de benodigde 
randvoorwaarden voor docenten om het onderwijs te digitaliseren. Dat digibord- en elo-
vaardigheden deel zijn gaan uitmaken van de functiemix voor een Lc-aanstelling blijkt een 
zeer effectieve interventie te zijn. Deze aanpak is volledig in lijn met de uitgangspunten voor 
een innovatiestrategie die is gericht op een snelle invoering van elo en gedigitaliseerde 
leerstof in het kader van verbetering van het onderwijsleerproces en de leerresultaten die 
daarvan het gewenste gevolg moeten zijn. Structuurinterventies gericht op individuele 
professionaliteit hebben dus de overhand (indicator 1) en men hoopt op een olievlekwerking 
die uitgaat van lma’s en sleutelfiguren die een positieve houding hebben ten opzichte van de 
digitalisering. Docenten en teamleiders benadrukken overigens dat de gebrekkige ict-
infrastructuur (kwaliteit van het intranet en het beperkte aantal computers in klaslokalen) een 
grote rol speelt bij de het leren werken met gedigitaliseerd leermateriaal. Wij constateren 
daarnaast nauwelijks interventies gericht op gezamenlijke interactie en reflectie (indicator 2). 
Wij hebben evenmin aanwijzingen gevonden die duiden op het opsporen van processen van 
gezamenlijk leren in informele groepen om dit te ondersteunen en te verbreden (indicator 3). 
Wat betreft het gebruik en de beeldvorming daarover constateren we een positieve 
ontwikkeling op Locatie A en een negatieve op Locatie B. Het overplaatsten van een 
stimulerende teamleider van Locatie A naar Locatie B zou moeten bijdragen aan het 
verbeteren van de resultaten op Locatie B. Over het algemeen schatten interne en externe 
deskundigen in dat het gebruik van elo en gedigitaliseerde leermaterialen nog in een 
beginfase verkeert. 
 
Conclusie veronderstelling 5 
Op de eerste plaats constateren we dat het vernieuwingsconcept van School F gebaseerd is 
op de kwaliteitsverhoging van het reguliere vakgerichte en klassikale onderwijs, onder 
andere door de inzet van ict. Uit de resultaten kunnen we concluderen dat zowel de 
innovatiestrategie als de feitelijk geconstateerde veranderaanpak niet gekenmerkt wordt door 
een op elkaar afgestemde mix van structuur- en procesinterventies. Structuurinterventies 
(indicator 1) overheersen en er zijn geen positieve aanwijzingen voor de indicatoren 2 en 3 
die samenhangen met het stimuleren van gezamenlijke leerprocessen.  
 
 
9.5 Discussie 
Kenmerkend voor School F is dat de digitaliseringsdoelstelling, in de periode die wij 
onderzocht hebben, gerealiseerd wordt in de klassieke setting van klassikaal onderwijs en 
een rooster gebaseerd op de oorspronkelijke vakkenstructuur. De introductie van elo, 
digiborden en het werkboekvervangend gebruik van gedigitaliseerde leermaterialen 
(maximaal 30% van de lestijd) is dus geen onderdeel van een ingrijpende vernieuwing van 
het onderwijsconcept. Ict is voor docenten en leerlingen een nieuw didactisch hulpmiddel om 
de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijsleerproces te vergroten. De introductie van ict 
zien wij als een innovatie die gericht is op verbetering van de geïnstitutionaliseerde praktijk in 
plaats van op verandering of vernieuwing van het onderwijsconcept. Boonstra (2000) en 
Werkman (2006) noemen dit een ‘eerste-orde-verandering’. Kenmerkend is ook dat de 
aanpak van het innovatieproces gekenschetst kan worden als een rationeel-empirische, 
doelgerichte invoering die door de directeur-bestuurder top-down wordt aangestuurd en 
bewaakt. Structuurinterventies en beloningen voor individuele docenten vormen de 
belangrijkste sturingsmiddelen. Deze aanpak is gebruikelijk bij eerste-orde-veranderingen. 
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Aan het eind van de onderzochte periode ontstaat een nieuwe situatie door nieuwbouw, 
waarbij ook veranderingen in het onderwijsconcept worden aangebracht zoals teamteaching 
op leerpleinen, vergelijkbaar bij de scholen in de casussen B, C, en E.  
 
 
Relatie leiderschap en context 
Het strategisch beleid van School F is gericht op de realisatie van de doelstelling de beste 
school van de regio te worden. De urgentie om het onderwijsleerproces te verbeteren en 
daarmee de leerprestaties van leerlingen te verhogen (strategisch doel), heeft gezorgd voor 
een externe oriëntatie op geschikte middelen daartoe. De toepassing van ict in het onderwijs 
en het de deelname aan de OVC zijn hiervan het gevolg. Gedurende de jaren die wij hebben 
onderzocht, is het de bedoeling dat docenten het gebruik van de elo en digiborden en de 
inzet van gedigitaliseerd leermateriaal gaan integreren in hun traditionele en klassikale 
onderwijsvormen. In figuur 9.2. hebben wij weergegeven dat druk uit de omgeving, het 
benutten van kansen uit de onderwijskundige context en de strategische koers met elkaar in 
balans zijn.  
 
In paragraaf 9.4 hebben we beredeneerd dat de innovatiestrategie sterk top down is gericht 
en dat docenten dit vanwege de druk van de omstandigheden als noodzakelijk accepteren. 
Bovendien accepteert de directeur-bestuurder dat niet alle docenten de ontwikkelingen 
zullen kunnen bijhouden en dat er verschillen in innovatiecapaciteit bestaan tussen de 
locaties. Strikt genomen houdt dit in dat de er een balans is tussen het strategisch beleid en 
de feitelijke aanpak. Kortom er is sprake van een dubbele balans, namelijk enerzijds tussen 
externe druk en mogelijkheden met het strategisch innovatiebeleid en anderzijds tussen het 
strategisch innovatiebeleid en de feitelijke gang van zaken in de school. Op basis van figuur 
9.2 waarin we deze redenering visualiseren, zouden we moeten concluderen dat er sprake is 
van contextmanagement. Toch constateren we ook dat docenten en veel leidinggevenden de 
regie van het vernieuwingsproces onvoldoende vinden en dat er onder docenten beperkt 
draagvlak is voor de feitelijke gang van zaken. Deze constatering heeft ons doen besluiten 
om in paragraaf 9.4 bij veronderstelling 1 te concluderen dat er op School F geen sprake is 
van contextmanagement. De discrepantie die wij hier constateren, kan op twee manieren 
opgelost worden. Ten eerste de omschrijving van contextmanagement in paragraaf 3.8 is per 
definitie alleen geschikt voor innovaties van de tweede of derde orde, waar complexe 
vernieuwingen aan de orde zijn en standaardoplossingen niet beschikbaar zijn of niet 
werken. Ten tweede onze definiëring is te beperkt en moet aangepast worden. Wij zullen op 
dit dilemma terugkomen na de discussie over de relatie tussen leiderschap en leren in 
School F. 
 
 
Relatie leiderschap en leren 
De relatie tussen leiderschap en leren is met name zichtbaar geworden in de resultaten van 
en conclusies bij veronderstelling 3 en 5. Het in kaart brengen van de inzet van 
randvoorwaarden met betrekking tot de ict-infrastructuur, structuurinterventies en financiële 
incentives vanaf schooljaar 2006-2007 tot begin 2010 heeft geleid tot het patroon dat in 
figuur 9.3 is weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B 9 School F 

185 

 

Strategisch leiderschap door 

directeur-bestuurder en twee 

sectordirecteuren

Strategisch innovatiebeleid

- De beste school van de regio 

worden

- Erkenning van verschillen in 

innovatiecapaciteit en -tempo

- In klassikale setting werken met 

elo, digiborden en gedigitaliseerd 

leermateriaal

- Leerlingen werken 30% van de 

tijd met de computer

Externe druk en mogelijkheden

- Maatschappelijke ontwikkelingen

- Digitaliseringsontwikkelingen op 

andere scholen

- Concurrentie regionale scholen

- Inspectiedruk

- OVC

Processen in de school

- Verschillen in innovatiecapaciteit 

en -tempo tussen locaties

- Gebrek aan helderheid en regie 

over de aanpak van het 

vernieuwingproces onder 

docenten en leidinggevenden

- Beperkt draagvlak  
 

Figuur 9.2 Contextmanagement op School F, een dubbele balans.  
 
Gedurende de jaren dat wij onderzoek hebben verricht op Locatie A en B van School F, 
hebben verbetering van de bestaande (traditionele klassikale) onderwijspraktijk door 
invoering van digitalisering centraal gestaan. De digiborden vormen hierbij materiële 
randvoorwaarden evenals het gebruik van de elo en gedigitaliseerde leermaterialen. Deze 
ontwikkeling geven wij weer als een feedbackproces in figuur 9.3 met index 1. In onze 
toepassing van het ‘Organizational Learning Framework’ (Crossan et al.,1999) hebben 
maatregelen die gericht zijn op de het handhaven van de bestaande institutionalisering - in 
School F is dat het klassikale onderwijssysteem - of hooguit het verbeteren en ‘exploiteren’ 
van wat op dat gebiedt bereikt is, een impact op individuele leerprocessen. Wanneer we 
deze redenering toepassen op de situatie in School F betekent dat, dat docenten de 
verbetering dienen te integreren in de bestaande praktijk zonder op zoek te gaan naar 
veranderingen in de onderwijspraktijk die te veel overhoop halen. Van docenten wordt dus 
met andere woorden gevraagd niet over de grenzen van het gebruikelijke te kijken, maar ict 
te leren toepassen in hun reguliere lespraktijk.  
 
Uit de resultaten wordt duidelijk dat School F, ondersteund door externe experts uit de OVC, 
sterk inzet op ict-gerichte professionaliseringsactiviteiten. Hieronder valt ook de opleiding van 
interne experts in de school zoals lma’s, een ict-coördinator en de projectleiders vmbo en 
havo-vwo die zorg dragen voor input van expertise en collegiale ondersteuning bij het 
individuele gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal. Deze interventies hebben de 
verbetering van het individuele kennis- en vaardighedenniveau van iedere individuele docent 
tot doel binnen de bestaande lespraktijk. Ze worden daarom in figuur 9.3 weergegeven als 
een tot het individuele niveau beperkt blijvende stimulering van het leren van docenten 
(Index 2). 
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Figuur 9.3 Interventies gericht op een lerende cultuur in School F ten behoeve van een 
doorgaande onderwijsontwikkeling. 
 
Naast de organisatie van professionalisering en de hulp van specialisten zijn er momenten 
gepland waarin elke individuele docent ervaring opdoet met het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal. Deze zogenoemde digiweken worden in figuur 9.3 weergegeven met index 3. 
 
Het opnemen van digibord- en elo-vaardigheden in de functiemix voor een Lc-aanstelling en 
het geven van incentives aan individuele docenten die werk maken van het leren werken met 
elo, digiborden en gedigitaliseerde leermaterialen zien wij eveneens als een op het leren van 
individuele docenten gerichte interventie. Dit geven wij weer met index 4. 
 
Wij constateren echter ook een interventie die feed forward bewerkstelligd van het 
individuele niveau naar het collectieve niveau. Dit is de inzet van een groep ‘sleutelfiguren’ 
door de schoolleiding met de opdracht om goodwill te kweken binnen vaksecties, opdat zij 
samenwerken aan een onderwijsprogramma waarvan gedigitaliseerd leermateriaal 
onderdeel uitmaakt ter vervanging van werkboeken. Ook al wordt de communicatie door de 
schoolleiding over deze interventie afgekeurd door docenten, beoordelen wij het toch als een 
op samenwerking gerichte actie (Index 5 in figuur 9.3).  
 
Met name op Locatie A constateren we vanaf schooljaar 2008-2009 een positieve 
ontwikkeling van de beeldvorming over en het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal door 
docenten. De aanschaf van digitale schoolborden en, in beperktere mate, computers, maar 
met name het verplichtende karakter van het elo-gebruik, werkt hierbij als katalysator. 
Ondanks dat de strategie voornamelijk gericht is op individuele leerprocessen, zien we dat 
docenten elkaar (spontaan) opzoeken, elkaar helpen en met elkaar overleggen hoe ict het 
beste benut kan worden. Ook zien we dat docenten die een bepaalde visie ontwikkeld 
hebben op het onderwijs, zoals in het taalteam in Locatie B, de meerwaarde van bijvoorbeeld 
digiborden ontdekken. Ook het bespreken van deze ontwikkeling in teamvergaderingen en 
het maken van gezamenlijke afspraken over ict-gebruik neemt toe. Wij beschouwen dit als 
een begin van het optreden van een cyclisch proces van leerconversies waarin individuele 
en collectieve leerprocessen in de context van de dagelijkse onderwijspraktijk elkaar 
wederzijds beïnvloeden, waardoor het gebruik van de elo en hiermee het gebruik van 
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gedigitaliseerd leermateriaal intensiever en breder wordt. Dit wordt in figuur 9.3 weergegeven 
met leerconversiecyclus met index 6.  
 
Onze onderzoeksgegevens zijn te beperkt om inhoudelijk iets te kunnen zeggen over het 
mogelijk optreden van doelinterdependentie en de mate waarin dit gebeurt. We mogen 
aannemen dat er in de teams wel een vorm van taakinterdependentie ontstaat, ook al wordt 
dit niet expliciet gestimuleerd. Runhaar et al. (2007) stellen dat de combinatie van een hoge 
taakinterdependentie en een lage doelinterdependentie concurrentie tussen docenten in de 
hand kan werken en zodoende het leren bemoeilijkt. De gegevens van School F laten niet 
toe om hier uitspraken over te doen. Het zou overigens zeer interessant zijn om dit verder te 
onderzoeken aangezien het Lc-beleid en het geven van incentives aan individuele docenten 
de onderlinge concurrentie tussen docenten nog kan versterken. 
 
Wij hebben geen aanwijzingen gevonden voor doelinterdependentie en de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke betekenisgeving breed in de afdeling van locatie A met betrekking tot 
gedigitaliseerd leermateriaal. Toch hebben we op basis van onderzoeksresultaten 
geconstateerd dat er op deze locatie een toename is in het gebruik van de elo, digitale 
schoolborden en gedigitaliseerd leermateriaal. Ook ontwikkelt zich daar een positieve 
beeldvorming. Dit duidt op een zekere mate van institutionalisering van de nieuwe praktijk op 
die locatie. Er moet dus sprake zijn geweest van een feed forward proces tussen het 
individuele docentniveau en het niveau van de schoolorganisatie, waarbij het groepsniveau 
(de afdeling) niet of incidenteel als tussenfase heeft gefunctioneerd. Aangezien wij deze feed 
forward niet kunnen verklaren binnen het model van organisatieleren geven we dit proces in 
figuur 9.3 weer met een gebroken pijl met index 7. 
 
In paragraaf 3.8 hebben we aangenomen dat structuur- en procesinterventies in zo goed als 
alle gevallen uitgaan van leidinggevenden of dat ze initiatieven hiertoe overnemen van 
medewerkers. Om deze reden hebben we tussen alle niveaus van de geïntegreerde 
voorstelling van het concept ‘organisatieleren’ en het concept ‘gespreid leiderschap’ (figuur 
3.4) het symbool voor leiderschapspraktijken ingevoegd. Wanneer we de redeneringen 
volgen die gevisualiseerd zijn in de figuren 9.2 en 9.3 dan valt op dat we tussen het 
individuele niveau en groepsniveau, respectievelijk groepsniveau en organisatieniveau het 
symbool leiderschapspraktijk voorzien van een vraagteken. Dit houdt in dat we feitelijk geen 
informatie hebben over de invloed van zowel sectordirecteuren op docenten en 
afdelingsleiders op docenten of over de aard van het communicatieproces tussen deze 
partijen over de invoering van ict. Noch met betrekking tot structuurinterventies, noch met 
betrekking tot procesinterventies, zoals het stimuleren van gezamenlijk leren. Alle 
interventies die we beschreven hebben en waarvan we de feedback- en feed forward-
effecten hebben gevisualiseerd, zijn uitgegaan van de centrale leiding van School F. 
 
Binnen het leidinggevend kader van School F spelen ook leiderschapspraktijken op 
verschillende niveaus een rol. In figuur 9.4 wordt dit zichtbaar gemaakt. Wij constateren dat 
de directeur-bestuurder hierbij een dominante rol vervult. Wat betreft de teamleiders neemt 
hij soms hun rol over, wanneer zij geconfronteerd worden met lastige gesprekken of 
onderhandeling met hun teams. Dit versterkt het beeld van een strategisch leider die het 
innovatieproces top down bestuurt, monitort en ingrijpt op ieder niveau van de organisatie 
wanneer hij dat nodig acht. Een ander aspect van deze rolopvatting is dat de directeur-
bestuurder vindt dat ook sectordirecteuren en teamleiders de innovatieboodschap helder en 
zonder compromissen te sluiten dienen uit te dragen en te bewaken. Uit de resultaten komt 
verder nog naar voren dat hij ook de training en coaching van de teamleiders verzorgt om 
zich deze houding en vaardigheden eigen te maken. Dit impliceert dat de 
leiderschapspraktijk tussen directeur-bestuurder en teamleiders ook interactieve kenmerken 
vertoont. In figuur 9.4 hebben wij het symbool van de leiderschapspraktijk tussen de 
sectordirecteuren en teamleiders van een vraagteken voorzien, omdat wij geen enkel 
onderzoeksgegeven hebben gevonden dat ons inhoudelijk inzicht geeft in deze relatie.  
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Eerder in deze discussie over de resultaten en conclusies met betrekking tot School F 
hebben we een discrepantie geconstateerd met de conclusie over veronderstelling 1. Op 
basis van bovenstaande komen we tot de conclusie dat er in de opvattingen en het handelen 
van de directeur-bestuurder een grote mate van consistentie en coherentie te zien valt. Dit 
hangt samen met de positie waarin de school verkeert: Er dient kennelijk daadkrachtig, 
doelgericht en resultaatgericht ingegrepen te worden. Dit is niet in overeenstemming met de 
opvatting die uit het door ons geformuleerde begrip contextmanagement spreekt. Hierin is 
het streven naar draagvlak een uitgangspunt voor en tegelijk consequentie van een op 
interactie afgestemde innovatieaanpak. Dit spreekt ook uit figuur 3.2 waar we het concept 
‘organisatieleren’ zien als intermediair tussen strategisch leiderschap en het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal en de beeldvorming van docenten daarover. Wij stellen vast dat 
het mogelijk is dat er een dubbele balans kan bestaan tussen de externe en interne 
oriëntatie bij het vaststellen van de organisatiestrategie, maar dat die balans niet 
noodzakelijkerwijs als contextmanagement moet worden beschouwd. Leithwood & Jantzi 
(2005) en Sleegers & Leithwood (in press) wijzen erop dat strategisch leiderschap 
beoordeeld moet worden op gedragsniveau en dat interventies vanuit een transformationeel 
perspectief (motiveren en stimuleren) en interventies vanuit een transactioneel perspectief 
(straffen en belonen) elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen. In het geval van School F 
denken we dat het leiderschapsgedrag van de directeur-bestuurder, in de periode die wij 
onderzocht hebben, meer kenmerken vertoont van transactioneel dan van transformationeel 
leiderschap. Het belonen van docenten die certificaten halen met betrekking tot bepaalde ict-
vaardigheden (individueel leren) en de instelling van zogenaamde sleutelfiguren (ook met 
een extra beloning) passen hierbij.  
 
Uit de resultaten met betrekking tot het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en de 
opvattingen daarover van docenten blijkt dat in de periode 2005 tot 2010 geringe resultaten 
zijn behaald. Uit empirisch onderzoek blijkt dat organisaties, die kiezen voor een 
innovatiestrategie die is gebaseerd op de inbreng van legitieme macht en de opvatting dat 
medewerkers rationeel zullen reageren op een goed gefundeerde planmatige en strak top 
down geleide aanpak, in de meeste gevallen een zeer laag verandervermogen blijken te 
hebben (Werkman et al., 2005 en Werkman, 2006). In hoeverre deze samenhang ook van 
toepassing is op School F kunnen we niet met zekerheid zeggen, maar de redeneringen die 
ten grondslag liggen aan de figuren 9.2, 9.3 en 9.4 kunnen ons inziens opgevat worden als 
de spreekwoordelijke ‘smoking gun’.  
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Figuur 9.4 Leiderschapspraktijk gericht op gespreid leiderschap binnen het leidinggevend 
kader. 
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Bindende factor van gedigitaliseerd leermateriaal 
Met de aanschaf van digitale schoolborden is de kennismaking met gedigitaliseerd 
leermateriaal gestart en de interesse hiervoor onder docenten gewekt. Het werken met 
gedigitaliseerd leermateriaal is hiermee op gang gekomen. De verplichte inzet van de elo 
heeft dit verder bevorderd en versneld. Er zijn een aantal gegevens die erop wijzen dat 
digiborden en het gebruik van de elo docenten samenbrengt. Bij nadere beschouwing is het 
niet de ict-component zelf die hiertoe aanzet, maar een achterliggend onderwijsinhoudelijk of 
didactisch motief. 
 
 
De ‘fit’ van het conceptuele model voor School F 
Als we onze analyse van het veranderproces op School F in verband brengen met het 
conceptuele model (figuur 3.2), willen we het volgende opmerken wat betreft de ‘fit’ van dit 
model:  
- In de discussie bij deze casus hebben wij de rol en de definiëring van het begrip 
contextmanagement geproblematiseerd. Voor het conceptueel model leidt dit er toe dat 
strategisch leiderschap en de keuze voor de innovatiestrategie een belangrijke mediërende 
variabele is tussen ontwikkelingen en mogelijkheden in de schoolcontext en het gebruik van 
gedigitaliseerde leermaterialen en de opvattingen daarover van docenten. Dit kan 
gekarakteriseerd worden als contextmanagement, maar kan ook kenmerken vertonen van 
transactioneel leiderschap. 
- Organisatieleren is een bruikbaar concept om te analyseren op welke niveaus in de 
schoolorganisatie welk type leerprocessen plaatsvindt en op welke wijze deze leerprocessen 
elkaar beïnvloeden. In de casus van School F roept dat vragen op in hoeverre het 
oorspronkelijke ‘Organizational Learning Framework’ van Crossan et al. (1999) geschikt is 
om innovaties van het type dat op School F is ingezet (en waarbij gezamenlijk leren als 
springplank naar institutionalisering wordt verondersteld) te verhelderen. 
- Voor School F blijkt het belang van het onderscheid tussen het meso- en microaspect van 
gespreid leiderschap in ons conceptuele model. Op mesoniveau, dat wil zeggen 
organisatieniveau, streeft de directeur-bestuurder naar coherentie tussen 
beleidsvoornemens. Het is de bedoeling dat alle leidinggevenden denken en handelen op 
basis van dezelfde visie. De realisering daarvan in leiderschapspraktijken dient met name 
tussen sectordirecteuren en teamleiders (verder) ontwikkeld te worden. Deze ontwikkeling 
kan beschouwd worden als een leerproces binnen het leidinggevend kader dat verbonden is 
aan het proces van organisatieleren. De casus van School F vormt volgens ons een 
ondersteuning voor de integratie van de modellen voor Gespreid Leiderschap (Spillane et al., 
2004) en Organisatieleren (Crossan et al.,1999) in het conceptuele model dat wij in 
paragraaf 3.8 hebben ontwikkeld. Hierin kan namelijk aangegeven worden dat louter 
interventies op het individuele niveau feed back kunnen bevorderen die tot institutionalisering 
leid, mits het innovatiedoel niet te complex is (eerste-orde-veranderingen). Dit betekent dat 
het conceptuele model met name geschikt is als referentiekader voor tweede-orde- en 
derde-orde-veranderingen. 
 Het onderscheid tussen structuur- en procesinterventies, zoals beschreven in paragraaf 
3.8.6, is productief gebleken bij de analyses van de processen in School F. Diverse 
structuurinterventies en ict-randvoorwaarden, die voor een belangrijk deel de 
innovatiestrategie op School F bepalen, hebben gezorgd voor grenservaringen bij docenten 
en het uitlokken van gezamenlijke discussies en vormen van elkaar helpen. Met name op 
Locatie A hebben zij geleid tot verschillende ontwikkelingen. De relatie met 
procesinterventies is door ons niet te maken, omdat we hier geen gegevens over hebben.  
 
 
9.6 Verificatie en reflectie door School F 
De resultaten (paragraaf 9.3) en conclusies (paragraaf 9.4) zijn per veronderstelling 
voorgelegd en besproken met de directeur-bestuurder van School F. Aan het begin van dit 
gesprek is hem medegedeeld dat in de resultatensectie opvallende verschillen in meningen 
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en perspectieven tussen de schoolleiding en docenten zijn verwoord. In dit verificatie- en 
reflectiegesprek zijn nuanceringen aangebracht door de directeur-bestuurder. Een 
belangrijke nuancering betreft het maken van een beter onderscheid in de context waartoe 
de onderzoeksresultaten behoren. Hierbij gaat het met name om de ict-infrastructuur van de 
betreffende locatie. Daarnaast heeft de directeur-bestuurder in de opzet en planning van het 
schoolontwikkelingsproces rekening gehouden met een langere implementatie, 
respectievelijk incorporatieperiode. De algemene teneur van de reactie van de directeur-
bestuurder is dat onze presentatie van de resultaten zeer herkenbaar voor hem is gebleken. 
De recente ontwikkelingen, die overigens niet binnen de onderzochte periode vallen, laten 
volgens hem echter positievere effecten zien. 
 
Wat betreft de resultaten en conclusies bij veronderstelling 1 merkt de directeur-bestuurder 
op dat de door ons gehanteerde invulling van contextmanagement een legitiem uitgangspunt 
voor onderzoek is. Hij is het eens met de signalering door docenten en sommige teamleiders 
dat de strategische uitgangspunten niet altijd even duidelijk zijn, vooral waar het de realisatie 
op uitvoeringsniveau betreft. Op onze waarneming en conclusie dat er een discrepantie is 
tussen de beleving van eigenaarschap en draagvlak door docenten en de inschatting 
daarvan door de directeur-bestuurder, is een correctie noodzakelijk. Hij is bekend met het 
fenomeen dat effecten van interventies door de innovatieleiding vaak positiever worden 
ingeschat dan in de beleving van docenten tot uiting komt. Hij heeft hierbij de volgende 
kanttekeningen. 
- Hij wijst op het verschil tussen het beantwoorden van een vragenlijst en het geven van een 
meer genuanceerde mening in een gesprek/interview. 
- De constatering dat docenten vaak het initiatief laten aan het leidinggevend kader ofwel 
afwachtend reageren, is verklaarbaar door grote turbulentie en tegenslagen in het verleden. 
Docenten zijn murw geworden door negatieve aandacht voor de school. Er is grote behoefte 
aan duidelijke leiding die de school weer nieuw elan verschaft en de (onderwijskundige) 
eigenwaarde van de medewerkers versterkt. De directeur-bestuurder is met dit doel 
aangenomen door de Raad van Toezicht. In zijn taakomschrijving staat het krachtig leiding 
geven aan de ontwikkeling tot hoog presterende school voorop. Deze positie wordt door de 
medewerkers erkend en geaccepteerd.  
- Bij de specifieke opmerking over het niet doorgaan van de digiweek op Locatie C is het van 
belang de context hierbij te vermelden. De docenten op deze locatie hebben gezamenlijk 
besloten op basis van de situatie de digiweek niet door te laten gaan. Ze hebben zelf het 
volgende geconstateerd: “Wij kunnen het nu niet aan. Dan laten we het ook rusten, want we 
kunnen het rendement van de digiweek niet garanderen.” Dit relativeert het 
onderzoeksgegeven dat de druk vanuit de inspectie een doorslaggevende rol zou hebben 
gespeeld bij het niet door laten gaan van de digiweek op deze locatie. 
- De directeur-bestuurder benadrukt dat hij er, mede door de historie, voor kiest om tempo te 
maken met de onderwijsontwikkeling. Er is inderdaad sprake van sterke top down aansturing 
en het klopt dat dit ook zo gevoeld wordt door medewerkers. Een voorbeeld hiervan is de 
beleidslijn dat de werkboeken ‘eruit moeten’ ten gunste van toename gebruik elo en 
gedigitaliseerde leerstof. Hij accepteert dat dit ten koste gaat van draagvlak in het begin, 
maar vertrouwt erop dat het beleid dat hij in gang heeft gezet met betrekking tot het 
leidinggevend vermogen van het kader (sectordirecteuren en teamleiders) zijn vruchten 
afwerpt. Dit zal naar zijn inschatting ook gelden voor de professionele ontwikkeling van 
docenten. Hij ziet op dit moment al een positievere ontwikkeling. 
- Hij constateert dat het leiding geven aan het innovatieproces op de werkvloer voor veel 
teamleiders een probleem is. Hij vindt een groot aantal teamleiders onvoldoende creatief en 
ondernemend. Dit is ook de reden dat hij zelf vaak moet inspringen. Er is ook veel variatie 
onder de teamleiders. Sommige zijn zeer controlerend ingesteld naar hun team, met de 
nadruk op regelgeving en afspraken. Anderen zijn zeer procesgericht en werken nauw 
samen met hun teams aan onderwijskundige vernieuwing. Ook op het punt van de 
wenselijkheid van het digitaliseringsbeleid zijn er onder het leidinggevend kader ofwel het MT 
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verschillen van inzicht. De kwaliteit van het leidinggevend kader is een gegeven waar hij 
rekening mee houdt en aan werkt. 
De directeur-bestuurder beargumenteert bovenstaande opmerkingen vanuit een persoonlijke 
visie op leiding geven aan schoolontwikkeling. Hierin nemen drie thema’s een centrale 
positie in: innovatief denken en handelen, ondernemerschap en netwerken.  
 
De resultaten en conclusies bij veronderstelling 2 zijn wederom herkenbaar voor de 
directeur-bestuurder. De conclusie dat het niet mogelijk is om samenwerkend leren in 
verband te brengen met progressie in gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en opinies 
daarover bij docenten moeten op twee manieren bijgesteld worden: het laatste jaar is 
duidelijk sprake van meer gebruik én meer ervaring met het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal. Er zijn volgens de directeur-bestuurder op alle locaties leereffecten te 
bespeuren. Op de tweede plaats is het van belang rekening te houden met de, vaak grote, 
verschillen tussen de vier locaties. Op Locatie B en met name Locatie D ziet hij de 
ontwikkelingen sneller en verder gaan dan op beide andere locaties. De directeur-bestuurder 
constateert dat processen waarbij mensen samen werken of elkaar helpen wel op gang zijn 
gekomen. 
 
Belangrijke nieuwe informatie die de directeur-bestuurder verstrekt, heeft betrekking op de 
wijze waarop de ‘sleutelfiguren’ worden ingezet in teamvergaderingen en met name 
vaksecties. Dit onderwerp valt ook onder veronderstelling 5. In iedere vaksectie zijn 
sleutelfiguren aangesteld. Deze docenten voldoen aan een bepaald profiel (kennis, 
vaardigheden, attitudes: competenties mede op het vlak van digitalisering). Hiervoor worden 
ze ook beloond. Zij hebben de taak om hun expertise gevraagd en ongevraagd in te zetten 
voor een vakgroep, team en/of individuele collega’s. Deze sleutelfiguren worden getraind en 
gecoacht door experts. Deze functioneren samen als expertgroep voor de school. Er zijn 
regelmatig bijeenkomsten waarbij experts, sleutelfiguren, directie en teamleiders met elkaar 
overleggen over de stand van zaken, de voortgang van de onderwijsvernieuwing en het 
ontwikkelen van concrete acties. Deze opzet valt te begrijpen als een parallelle structuur 
naast en binnen de reguliere organisatiestructuur van directeur-bestuurder, twee 
sectordirecteuren en teamleiders. Deze structuur heeft twee functies. Het is een schoolbreed 
tweezijdig communicatieplatform (top down en bottom up) met de onderwijsontwikkeling als 
centraal topic. Daarnaast is het een instrument om invloed uit te oefenen op 
veranderprocessen op de werkvloer.  
 
De directeur-bestuurder benadrukt dat veel maatregelen erop gericht zijn de professionaliteit 
van docenten te vergroten. De redenering hierachter is dat als je als school de beste wil zijn 
in de regio, dat je dan ook de beste leraren moet hebben. Dit heeft consequenties voor het 
personeelsbeleid (HRM/professionalisering). Vanuit dit standpunt wil de school dat docenten 
na verloop van tijd niet meer op Lb-niveau functioneren. Dit wordt gestimuleerd doordat 
iedere docent verplicht is twaalf certificaten te halen, die staan voor een bepaalde kennis en 
vaardigheid of competentie. In gesprekken wordt gekeken hoe docenten hieraan kunnen 
voldoen. Docenten kunnen zich hieraan niet onttrekken. 
 
Wat betreft de resultaten en conclusies bij veronderstelling 3 deelt de directeur-bestuurder 
onze beschrijvingen. Juist bij deze veronderstelling speelt de stijl en aanpak van de 
teamleider een grote rol. Er bestaan grote stijlverschillen tussen de teamleiders. De 
directeur-bestuurder voegt hier aan toe dat ook de cultuur van de locatie (historisch bepaald) 
op dit moment nog grote invloed heeft. Ook al zouden ze willen, dan nog kunnen teamleiders 
niet alles op korte termijn veranderen.  
 
De directeur-bestuurder is het eens met de constatering dat het niet de elo of de 
gedigitaliseerde leerstof is, die docenten bij elkaar brengt (veronderstelling 4), maar het 
beleid dat docenten er toe aanzet (verplicht) om met de elo, digibord en deels met 
gedigitaliseerd leermateriaal te werken. Hij benadrukt wel - ook in overeenstemming met 
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onze resultaten - dat de ict-middelen en -materialen enthousiasme oproepen, wanneer er 
eenmaal mee gewerkt wordt. Er zijn wel tempoverschillen te vinden tussen de locaties. Deels 
hangen die ook samen met een verouderde infrastructuur. In Locatie A wordt nauwelijks nog 
geïnvesteerd, omdat die binnenkort wordt verlaten voor nieuwbouw. 
 
Ten aanzien van de opmerkingen van docenten in de onderzoeksgegevens (zowel uit 
enquêtes als opmerkingen gemaakt in interviews) ten behoeve van veronderstelling 5 
moeten nuanceringen worden aangebracht. Voor Locatie A geldt zeker dat een verouderde 
en beperkte infrastructuur het digitaliseringsproces sterk negatief beïnvloedt. Voor Locatie B 
en D geldt dit zeker niet. De investering is ook daar verder gegaan dan de periode waarover 
in de resultaten is bericht. Er zijn nu gemiddeld twee pc’s per leerling. Op Locatie B staan per 
klas van zestien leerlingen acht pc’s opgesteld. Dit heeft ook positieve consequenties voor 
de aard van de werkvormen en de aandacht die docenten kunnen besteden aan leerlingen 
(differentiatie). Terwijl acht leerlingen zelfstandig werken met gedigitaliseerd leermateriaal, 
kan de docent zich richten op een kleine groep voor begeleiding en instructie. Docenten 
maken gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal dat steeds meer ter beschikking komt via de 
OVC, maar ook van zelf gemaakt materiaal. In de nieuwe en beter geëquipeerde locaties, 
met name waar het onderwijs plaatsvindt in grote ruimtes (domeinen), speelt een nieuw 
probleem, dat de beschikbaarheid van infrastructuur beïnvloedt: vandalisme. De pc’s staan 
op de grond en dat maakt het gemakkelijk er tegen aan te schoppen. Ze worden nu 
opgehangen. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat er een trend te bespeuren is van een toename in het 
gebruik van de elo, digiborden en gedigitaliseerd leermateriaal. Deze hangt samen met de 
cultuur van de locatie en het verstrijken van de tijd in combinatie met de stelselmatige 
verbetering van de infrastructuur, de verplichting om met het materiaal aan de slag te gaan 
(taakstelling), de ervaringen daarmee, de inzet van diverse soorten specialisten en hun 
ondersteunende rol naar collega’s in diverse organisatorische settings en het HR-beleid 
(iedere docent op Lc-niveau, certificering).  
 
Wij concluderen dat de verificatieprocedure en de uitkomsten van het reflectieproces die tot 
stand zijn gekomen op basis van het gesprek op School F, onze resultaten en conclusies 
van deze casus onderbouwen en aanvullen. We constateren dat ook de analyses en 
interpretaties van mogelijke processen op School F achteraf volledig bevestigd zijn door de 
directeur-bestuurder. Met name de discussie over de dubbele balans die wij constateerden 
met betrekking tot interne en externe oriëntatie klopt, evenals de consequenties daarvan 
voor de definiëring van het begrip contextmanagement. Ze passen ook bij de evaluatie van 
het conceptuele model die wij in de discussieparagraaf hebben uitgevoerd. 
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10 Discussie: cross case analyse en aanbevelingen  
In het slothoofdstuk van dit proefschrift beschrijven we de resultaten van de uitgevoerde 
cross case analyse, waarvoor de zelfstandige onderzoeken op School B, C, D, E en F de 
input hebben geleverd (paragraaf 10.1). Vervolgens vindt in paragraaf 10.2 een discussie 
plaats die leidt tot aanscherping en verfijning van het conceptueel model dat in hoofdstuk 3 is 
opgesteld. Paragraaf 10.3 biedt een methodische reflectie op de keuzes die wij hebben 
gemaakt bij de opzet en uitwerking van de zes gevalsstudies en de cross case analyse. We 
gaan in op aspecten van de dataverzameling, data-analyse en de instrumenten en 
procedures die we hebben gebruikt (zie hoofdstuk 4). Een dergelijk omvangrijk onderzoek op 
koers houden en tussentijds de juiste vervolgstappen zetten, is voor ons een leerproces 
geweest. Ook de opbrengsten hiervan lichten wij kort toe. Aan dit onderzoek heeft een 
wetenschappelijk en een pragmatisch motief ten grondslag gelegen. De wetenschappelijke 
uitdaging bestaat eruit een bijdrage te leveren aan de beantwoording van de vele open 
vragen rond de complexiteit en weerbarstigheid van de invoering van ingrijpende 
onderwijsvernieuwingen. In paragraaf 10.4 gaan we dieper in op de opbrengst van ons 
onderzoek voor de mensen die van dag tot dag in een verantwoordelijke positie, als 
leidinggevende of als extern deskundige, betrokken zijn bij het soort vernieuwingen dat wij 
beschrijven. In deze paragraaf schetsen wij een inzichtgevend kader en enkele do’s and 
don’ts die wij, dankzij de medewerking van de zes scholen die in dit onderzoek figureren, 
kunnen doorgeven. Wij hebben in dit onderzoek vele wegen en zijweggetjes, links en rechts 
van de door ons bewandelde weg, moeten laten liggen. We sluiten dit proefschrift af met 
paragraaf 10.5 waarin we suggesties doen voor vervolgonderzoek. 
 
 
10.1 Cross case analyse 
De cross case analyse is gebaseerd op een onderlinge vergelijking van vijf gevalsstudies 
(School B tot en met F). In paragraaf 3.8 hebben we op basis van literatuuronderzoek en een 
verkennende gevalsstudie op School A een voorlopig conceptueel model opgesteld. In dit 
model worden diverse wederkerige relaties en cyclische processen tussen concepten 
verondersteld. Naar aanleiding van dit model hebben we een vijftal veronderstellingen 
opgesteld die in samenhang met elkaar, aangeven onder welke condities een brede en 
duurzame verankering van een ingrijpende vernieuwing van de onderwijspraktijk te 
verwachten valt. In dit onderzoek bestaat de onderwijsvernieuwing uit het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal en beïnvloeding van de opvattingen van docenten daarover. 
Brede en duurzame verankering operationaliseren wij in dit onderzoek als institutionalisering 
van het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal. In deze paragraaf zullen wij nagaan of we 
karakteristieke overkoepelende patronen kunnen vaststellen in de wijze waarop de 
veronderstellingen onderling samenhangen. Vervolgens stellen we vast in hoeverre deze 
patronen samenhangen met het al dan niet ontstaan van institutionalisering van het gebruik 
van gedigitaliseerd leermateriaal.  
 
In figuur 10.1 geven we per veronderstelling een overzicht van de conclusies van de vijf 
casussen. Bij de casus B hebben we een onderscheid gemaakt in twee 
onderzoekseenheden, respectievelijk de Parkgroep (vmbo) en de Zuidgroep (vmbo-t, havo, 
vwo). Dit onderscheid is van belang voor de resultaten en conclusies. Hetzelfde geldt voor 
casus C. Ook hier is het onderscheid tussen de vmbo-locatie en mavo-havo-vwo (mhv) 
locatie belangrijk. Wat betreft School D hebben we ons gericht op het juniorcollege. Deze 
staat in figuur 10.1 als School D weergegeven. Bij School E hebben we ons gericht op de 
gehele onderbouw, omdat deze school, vergeleken met de andere casussen, later is gestart 
met de onderwijsvernieuwing binnen het vmbo. Over de havo-vwo-afdeling hebben we nog 
beperktere onderzoeksgegevens kunnen verzamelen (zie paragraaf 8.3). Dit is de reden dat 
we de onderbouw van School E als een onderzoekseenheid beschouwen. Binnen School F 
hebben we ons gericht op twee locaties van de gehele school, te weten Locatie A en Locatie 
B. In figuur 10.1 worden deze weergegeven als School F. Dit leidt ertoe dat we voor de cross 
case analyse beschikken over zeven onderzoekseenheden.  
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In figuur 10.1 hebben we de geldigheid van iedere veronderstelling per onderzoekseenheid 
uitgedrukt in een eenvoudige notatie, te weten ‘+’, ‘-‘ en ‘?’. De omzetting van de conclusies 
van iedere casus in deze notatie is verantwoord in paragraaf 4.3.  
 

Veronderstelling 
Onderzoekseenheid 

V1 V2 V3 V4 V5 

B park - + + - + 

B zuid - +  - +  - + - 

C vmbo + + + +? + 

C mhv + ? + ? + 

D  + + + + + 

E + ? - -? - 

F - - - -? - 

Figuur 10.1 Totaaloverzicht van conclusies bij veronderstellingen. 
 
 
Veronderstelling 1  
Leiding geven aan onderwijsvernieuwing vereist contextmanagement. 
Veronderstelling 1 heeft betrekking op de schoolorganisatie als geheel. Dit houdt in dat de 
twee eenheden voor de casussen B en C alleen bij de conclusies van deze veronderstelling 
als een eenheid tellen. Bij deze veronderstelling hebben we dus per casus de uitkomst 
geformuleerd. 
- We treffen bij drie van de vijf casussen (C, D, E) volledig contextmanagement aan op 
organisatieniveau. 
- Bij een casus (B) constateren we een volledige disbalans. Dit wil zeggen maximale 
oriëntatie extern en ontbrekende oriëntatie met betrekking tot draagvlak en draaglast intern.  
- Bij een casus (F) treffen we geen contextmanagement aan, maar wel een balans tussen 
externe druk, strategisch doel en een innovatiestrategie gericht op macht-dwang en 
planmatigheid. 
 
Veronderstelling 2  
Er is een relatie tussen gezamenlijk leren van docenten en het gebruik van en de 
beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal.  
- Bij drie van de zeven onderzoekseenheden (B park, C vmbo, D) vinden we volledig lerende 
teams. 
- Bij een onderzoekseenheid (F) zien we incidenteel leren in informele groepjes of 
subgroepjes, maar niet op teamniveau. 
- Bij een onderzoekseenheid (B zuid) zien we dat een aanvankelijke ontwikkeling naar een 
lerend team vrij snel ombuigt naar incidenteel lerende informele groepjes of subgroepjes. Er 
ontstaat geen lerend team. 
- Over twee onderzoekseenheden (C mhv, E) hebben we te weinig informatie om iets te 
kunnen zeggen over de aanwezigheid van lerende teams of informele (lerende) 
gemeenschappen van docenten.  
 
Veronderstelling 3  
Er is een relatie tussen gezamenlijk leren van docenten en de deelname van 
leidinggevenden hieraan. 
- Bij vier onderzoekseenheden (B park, C vmbo, C mhv, D) zien we volledige participatie van 
leidinggevenden in/bij het leren en ontwikkelen van docenten in teams of afdelingen. 
- Bij twee onderzoekseenheden (E, F) vinden we geen participatie van de schoolleiding in/bij 
het gezamenlijk leren door docenten. 
- Bij een onderzoekseenheid (B zuid) zien we dat leidinggevenden aanvankelijk intensief 
participeren in het leer- en ontwikkelproces, maar dat onder druk van de organisatorische 
complexiteit in de afdeling de afstand van de leiding tot de afdeling groter wordt en verandert 
in de richting van beheers- en managementtaken.  
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Veronderstelling 4 
Gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal draagt bij aan gezamenlijk leren van 
docenten.  
Deze veronderstelling is opgenomen in het onderzoek, omdat bij ons in het pilotonderzoek 
op School A de indruk is ontstaan dat het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal, met 
name het ontbreken van ict-kennis en -vaardigheden bij veel docenten, een directe 
aanleiding is voor samenwerking en wederzijdse hulp in de praktijk in de leerhuizen (on the 
job). Een logisch gevolg zou zijn dat daardoor ook het gesprek over de onderwijskundige 
component wordt gestimuleerd. Uit de resultaten blijkt een grote mate van onduidelijkheid, 
die ook weerspiegelt wordt in figuur 10.1. Dit is de reden dat we de onderstaande 
beschrijving van korte toelichtingen hebben voorzien. 
- Bij twee onderzoekseenheden gaat de veronderstelling volledig op. Bij de eerste omdat dit 
zo gepland is en bij de tweede omdat, in tegenstelling hiermee, er gebrek aan sturing en 
overeenstemming bestaat, waardoor docenten bij elkaar hulp zoeken. 
- Bij een onderzoekseenheid gaat de veronderstelling niet op. Deze groep is al een lerende 
groep gebleken, voordat ict als innovatie is ingevoerd. Zij kiezen zelf voor ict als middel en 
professionaliseren zichzelf. 
- Bij een onderzoekseenheid hebben we onvoldoende gegevens. 
- Bij de drie andere onderzoekseenheden (C vmbo, E, F) is het moeilijk een uitspraak te 
doen over de geldigheid van de veronderstelling. De gegevens kunnen in verschillende 
richtingen geïnterpreteerd worden. 
 
Veronderstelling 5  
Bij het stimuleren van leerprocessen bij docenten is een mix van structuurinterventies 
en procesinterventies noodzakelijk om verbreding en duurzaamheid van de 
onderwijsvernieuwing te realiseren. 
- Bij vier van de zeven onderzoekseenheden hebben we gezien dat een mix van structuur- 
en procesinterventies bijdraagt aan de verbreding en duurzaamheid van de 
onderwijsvernieuwing. 
- Bij drie onderzoekseenheden domineren de structuurinterventies en is dus geen sprake van 
een mix van structuur- en procesinterventies. 
 
 
Institutionalisering 
Figuur 10.2 geeft een beargumenteerde inschatting van de institutionalisering van het 
gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal in iedere onderzoekseenheid aan het eind van 
schooljaar 2009-2010. In dit onderzoek beperken we institutionalisering tot de zelfstandige 
organisatorische onderzoekeenheden die we de in figuur 10.1 hebben aangeduid. Het gaat 
dus om institutionalisering op afdelings-, team- of locatieniveau in de onderbouw van ieder 
van de vijf scholen. De reikwijdte van dit onderzoek laat niet toe dat we uitspraken kunnen 
doen over de institutionalisering op de school als eenheid van organisatie, dus over alle 
afdelingen en locaties heen. In kolom 2 van figuur 10.2 geven we de inschatting van 
institutionalisering weer met de kwalificaties ‘ja’ (volledige institutionalisering), ‘nee’ (geen 
institutionalisering), ‘tendens ja’ (bij het afsluiten van het onderzoek constateren wij geen 
volledige institutionalisering, maar we zien wel een tendens in die richting). Waar wij een 
vraagteken toevoegen aan de inschatting, houdt dit in dat er sprake is van onzekerheid, 
bijvoorbeeld relatief weinig informatie waarop wij de inschatting baseren of een lichte 
tegenspraak in de resultaten. De inschatting is gebaseerd op de informatie uit de 
resultatensectie en conclusies van de afzonderlijke casussen. Deze zijn geverifieerd door de 
betreffende school. De hierna gepresenteerde mate van institutionalisering is niet meer voor 
commentaar voorgelegd aan de school. In de derde kolom van figuur 10.2 geven wij een 
indicatie van de gegevens die geleid hebben tot onze inschatting. De criteria op basis 
waarvan wij besluiten tot institutionalisering hebben genomen, zijn toegelicht in paragraaf 
4.3.  
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Onderzoeks-
eenheid 

Institutio-
nalisereing 

Indicaties voor institutionalisering  

B park ja Gebruik/beeldvorming is al gedurende meerdere jaren breed 
in de afdeling op hoog inhoudelijk niveau verankerd. De 
implementatie van (gedeeltelijk) methodevervangend gebruik 
van gedigitaliseerd leermateriaal is volledig in lijn met de 
oorspronkelijke strategische doelen van School B.  
Verificatie: ondersteuning van voorgaande constateringen. 
Deze afdeling is vanaf het begin een bijzondere en zelf-
sturende eenheid geweest. 

B zuid nee Uit de resultaten wordt duidelijk dat in deze afdeling grote 
verschillen bestaan tussen docenten in het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal. Er zijn diverse structurele 
belemmeringen die een brede verankering van het gebruik 
tegenwerken. De afdeling heeft de doelen naar beneden 
bijgesteld: van docenten wordt gevraagd om gedigitaliseerd 
leermateriaal minimaal te gebruiken voor didactische variatie 
en/of binnen opdrachten of projecten. Werkboekvervangend 
gebruik breed in de afdeling (het nieuwe strategisch doel van 
School B) wordt niet meer nagestreefd.  
Verificatie: ondersteuning van voorgaande constateringen. 
Onduidelijkheden in de afstemming tussen bestuurder, 
locatiedirecteur en afdelingsleiders in combinatie met een 
grote en complexe afdeling waarin veel tegengestelde 
belangen aan de orde zijn, hebben de gewenste ontwikkeling 
gefrustreerd.  

C vmbo ja Uit een representatieve enquête komt naar voren dat 81% van 
de docenten iedere dag of meerdere keren per week 
gedigitaliseerd leermateriaal gebruikt. Directie, teamleiding en 
docenten zijn het met elkaar eens dat zowel gebruik als 
beeldvorming een positieve ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Dit is gekoppeld aan de zelfsturende units en 
de inzet van netbooks.  
Verificatie: ondersteuning van voorgaande constateringen. 

C mhv richting ja Geen enquêtegegevens, maar bovenstaande ontwikkeling is 
ook te constateren voor de mhv-afdeling. Daar ligt het tempo 
aanzienlijk lager, mede door verschillen tussen vaksecties en 
de voorgeschiedenis van de locatie. Er is een tendens naar 
verbreding van het gebruik, maar deze is nog niet voltooid en 
verankerd. Volgens docenten zal de komst van netbooks de 
ontwikkeling versnellen.  
Verificatie: ondersteuning van voorgaande constateringen. De 
schoolleiding wijst op het werken aan een lerende cultuur, 
maar accepteert verschillen in tempo en werkcultuur. 

D  
 

ja Deze inschatting is gebaseerd op de uitkomsten van een 
representatieve enquête onder de docenten onderbouw van 
het juniorcollege. In de resultaten vinden we geen tegen-
indicaties.  
Verificatie: verslag van de innovatiehistorie, de resultaten en 
de conclusies zijn goedgekeurd door de school. 
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E  richting ja ? Er is zeker een duidelijke tendens te constateren naar meer 
gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal door meer docenten 
en naar een toename van draagvlak voor deze vernieuwing. 
Er zijn echter nog grote verschillen tussen vmbo- en 
havo/vwo-docenten. Alle docenten zijn op de een of andere 
manier bezig geweest met gedigitaliseerd leermateriaal, maar 
het systematisch integreren van dit materiaal in de dagelijkse 
onderwijspraktijk zien we alleen bij enthousiaste vmbo-
docenten ontstaan. Bij docenten die een positieve houding 
innemen, is de kwaliteit en intensiteit van het gebruik hoog. 
Verificatie: ondersteuning van voorgaande constateringen, 
maar deze resultaten zijn gebaseerd op (nauwelijks) twee jaar 
implementatie en dan met name via structuurinterventies. Er 
wordt inmiddels hard gewerkt aan een betere begeleiding van 
gezamenlijke leerprocessen gericht op professionele 
ontwikkeling van docenten en organisatie (docent als 
‘reflective practitioner’ binnen teamverband).  

F 
 

nee ? Bijna alle indicaties voor gebruik en beeldvorming bij docenten 
en teamleiders in schooljaar 2009-2010 zijn negatief. Er is wel 
een positieve trend te constateren op Locatie A. Dit geldt met 
name voor het gebruik van de elo en de digiborden. Indirecte 
indicaties voor deze inschatting zijn: te kort 
schietende/gebrekkige randvoorwaarden met betrekking tot 
ict- infrastructuur, onduidelijkheid voor teamleiders en 
docenten wat precies de bedoeling is van gedigitaliseerd 
leermateriaal, ontbreken van draagvlak voor de aanpak van 
de vernieuwing en grote verschillen tussen docenten (van 
hoogwaardig gebruik tot gebrek aan ict-vaardigheden als 
voorwaarde voor gebruik). Docenten bepalen ieder voor zich 
hoe en in welke intensiteit ze gedigitaliseerd leermateriaal 
toepassen. Bij docenten die een positieve houding innemen, 
is de kwaliteit en intensiteit van het gebruik hoog.  
Verificatie: ondersteuning van voorgaande constateringen, 
maar de situatie na schooljaar 2009-2010 zal sterk verbeteren 
op het gebied van de begeleidingskwaliteit van 
leidinggevenden, professionalisering en optimalisering van de 
infrastructuur. 

Figuur 10.2 Inschatting van de institutionalisering van het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal voor iedere onderzoekseenheid. 
 
Aan de hand van figuur 10.2 kunnen we de volgende uitspraken doen. 
- Bij drie van de onderzoekseenheden (B park, C vmbo, D) constateren we een duidelijke 
vorm van institutionalisering van het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal op afdelings, 
team- of locatieniveau in de onderbouw. 
- Bij een onderzoekseenheid (C mhv) is er een tendens in de richting van institutionalisering. 
- Bij een andere onderzoekseenheid (E) zien we deze tendens ook ontstaan, maar hebben 
we dit proces te kort kunnen volgen om er zeker van te zijn dat dit een tendens is of een 
incidentele waarneming.  
- Bij twee onderzoekseenheden (B zuid, F) constateren we eenduidig dat er (nog) geen 
institutionalisering heeft plaatsgevonden.  
 
 
Patronen in de onderzoeksgegevens ten behoeve van de beantwoording van de 
onderzoeksvraag 
In de inleiding van dit promotieonderzoek hebben we aangegeven dat wij willen begrijpen 
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waarom het invoeren van complexe en ingrijpende onderwijsvernieuwingen zo moeilijk is, 
vaak moeizaam verloopt en lang niet altijd succesvol is. Hierbij hebben wij ‘succesvol’ voor 
onszelf gedefinieerd als diepe, brede en duurzame verankering in de organisatie of binnen 
zelfstandige organisatorische eenheden van de organisatie, zoals afdelingen, teams of de 
brede onderbouw van een locatie. Diepe, brede en duurzame verankering vatten we samen 
onder de noemer institutionalisering van de vernieuwing. We beantwoorden hier de 
onderzoeksvraag en subvragen (zie paragraaf 1.5). 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe lukt het schoolorganisaties om het beeld van docenten over digitalisering van het 
onderwijs en het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal zodanig te beïnvloeden dat er 
institutionalisering plaatsvindt, die in overeenstemming is met de principes die ten grondslag 
liggen aan het eigen strategisch vernieuwingsbeleid? 
 
Subvragen 
- Welke factoren, in zowel de externe context als de innovatieaanpak van de OVC-scholen, 
dragen ertoe bij dat docenten gebruik maken van gedigitaliseerd leermateriaal en hierover 
een positief beeld hebben?  
- Welke factoren, in zowel de externe context als de innovatieaanpak van de OVC-scholen, 
dragen ertoe bij dat docenten geen gebruik maken van gedigitaliseerd leermateriaal en 
hierover een negatief beeld hebben? 
 
Om de algemene onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, hebben we vijf 
veronderstellingen geformuleerd, die we hebben afgeleid uit een conceptueel model. Deze 
veronderstellingen vormen het uitgangspunt voor een meervoudige gevalstudie over vijf 
scholen. De scholen zijn zorgvuldig gekozen met het oog op de mogelijkheid om uitspraken 
te doen over de theorie, die wij in het conceptuele model tot uitdrukking hebben gebracht, op 
basis van wat Yin (1994) replicatielogica noemt (zie ook paragraaf 4.3). De scholen streven 
dezelfde soort vernieuwing na - invoering van gedigitaliseerd leermateriaal - en functioneren 
in dezelfde context - de OVC -, maar zijn onder andere geselecteerd vanwege de verschillen 
in de aanpak van het vernieuwingsproces. Na een verkennend pilotonderzoek trachten we 
op basis van de meervoudige geneste gevalstudie over de overige vijf scholen ook beide 
specifieke subvragen te beantwoorden. Met deze subvragen benadrukken we dat er veel 
verschillende factoren een rol spelen bij (de institutionalisering van) het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal door docenten en hun beeldvorming daarover. Met behulp van 
de vijf veronderstellingen trachten we uit te maken welke factoren (en in welke onderlinge 
samenhang) ervoor zorgen dat een onderwijsvernieuwing breed in de school verankerd raakt 
en duurzaam wordt. Uit de toelichtingen bij de veronderstellingen in paragraaf 3.8.8 wordt 
duidelijk dat wij op basis van het conceptuele model verwachten dat, wanneer de 
veronderstellingen 1, 2, 3 en 5 in onderlinge samenhang worden bevestigd, er een grotere 
kans op institutionalisering zal zijn dan wanneer alle of meerdere veronderstellingen niet 
worden bevestigd.  
 
Om de subvragen te kunnen beantwoorden, zullen we de samenhang tussen de 
veronderstellingen per onderzoekseenheid in verband brengen met de mate van 
institutionalisering die wij hebben vastgesteld. Vervolgens gaan we na welke patronen 
ondersteunend zijn voor bovengenoemde subvragen. De methodologie die wij hier 
toepassen, patroonvergelijking (‘pattern matching’), wordt beschreven in hoofdstuk 4.  
 
In figuur 10.3 identificeren we met behulp van arceringen twee patronen A en B. In patroon A 
scoren de veronderstellingen 1, 2, 3 en 5 (op een uitzondering na) positief. In patroon B 
scoren ze negatief. Daarnaast is er een variant (patroon C) aangegeven (lichtgrijs) die onder 
bepaalde condities het positieve patroon zou kunnen gaan volgen. We beschrijven de 
betreffende patronen en brengen deze in relatie met institutionalisering. Vervolgens 
beredeneren wij met behulp van Toulmins argumentatieschema in hoeverre een patroon met 
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enige kracht institutionalisering, of het ontbreken daarvan, kan voorspellen (Braster, 2000, 
p.77; Van Eemeren et al., 1978, p.139/140). Daarna zullen wij op basis van deze analyse de 
houdbaarheid van het voorlopig conceptueel model (figuur 3.2) onderzoeken. Voordat we 
overgaan tot de techniek van pattern matching, is het noodzakelijk in te gaan op de waarde 
van de uitkomsten van veronderstelling 4. 
 

 V1 V2 V3 V4 V5 Institutio-
nalisering 

B park - + + - + ja 

B zuid - +  - +  - + - nee 

C vmbo + + + +? + ja 

C mhv + ? + ? + richting ja 

D  + + + + + ja 

E + +? - -? - richting ja 
? 

F - -  -  -? - nee ?  

Toelichting 
Patroon A: zwart gearceerd 
Nuancering patroon A: donkergrijs gearceerd 
Patroon B: wit gearceerd 
Patroon C: lichtgrijs gearceerd 

Figuur 10.3 Patronen in de onderzoeksgegevens en conclusies. 
 
 
De bijdrage van veronderstelling 4 aan de patronen 
Naar aanleiding van figuur 10.1 constateren we dat slechts bij twee onderzoekseenheden 
veronderstelling 4 opgaat. Hier stimuleert de taak om gedigitaliseerd leermateriaal te 
gebruiken, vanwege verschillende redenen overigens, dat docenten gaan samenwerken en 
dat er gezamenlijke leerprocessen ontstaan. In de andere gevallen is de inzet van 
gedigitaliseerd leermateriaal, los van de ict-kennis en vaardigheden van docenten, 
verbonden met de setting (leerpleinen) of taakstelling. De setting uitnodigt uit tot overleg op 
de werkvloer en daarbuiten en de taakstelling is breder dan alleen de invoering van 
gedigitaliseerd leermateriaal. Hierdoor kan niet bepaald worden in hoeverre de uitkomsten 
van veronderstelling 4 een ondersteuning zijn voor een van de drie patronen die we verderop 
zullen beschrijven. Zoals we al eerder hebben aangegeven, heeft dit alles te maken met de 
vaagheid van de formulering van deze veronderstelling in combinatie met de bijbehorende 
indicator. Een verbeterde versie van de formulering van veronderstelling 4 is: Gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal werkt als een extra stimulans of katalysator ter bevordering van 
het proces van gezamenlijk leren van docenten. Voor de volledigheid hebben we 
veronderstelling 4 opgenomen in figuur 10.3, maar deze zal geen rol spelen bij de 
identificatie van de beschreven patronen. 
 
 
Patroon A (zwart) 
Wij vinden een eerste patroon A: drie van de zeven onderzoekseenheden (B park, C vmbo, 
D) scoren hoog op gezamenlijk leren, participeren door leidinggevenden en een mix van 
elkaar ondersteunende structuur- en procesinterventies en op één na ook hoog op 
contextmanagement. Deze drie afdelingen/locaties worden ook gekenmerkt door hoge 
institutionalisering van gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal. Dit patroon geven wij weer 
met A: V2 + V3 + V5 + meestal V1 + Institutionalisering. 
 
Conclusie patroon A 
Wij stellen dat institutionalisering van gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal met grote 
waarschijnlijkheid tot stand zal komen wanneer contextmanagement, gezamenlijk leren, 
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participatie door leidinggevenden en een mix van structuur- en procesinterventies in 
onderlinge samenhang aantoonbaar zijn in een schoolorganisatie, mits bij het ontbreken van 
contextmanagement de lerende groep in staat wordt gesteld zijn eigen ontwikkeling te sturen 
(conform eenheid B Park), tenzij de structuur- en procesinterventies elkaar tegenwerken in 
het bevorderen van een lerende cultuur. In de onderzoeksliteratuur die wij in hoofdstuk 2 
hebben behandeld, vinden we immers aanwijzingen dat zowel contextmanagement, het 
stimuleren van gezamenlijk leren on the job als de bevordering van gemeenschappelijke 
betekenisgeving bijdragen aan succesvolle implementatie van nieuwe onderwijsconcepten. 
Verder hebben we geconstateerd dat proces- en structuurinterventies door leidinggevenden, 
gericht op het bevorderen van taak- en doelinterdependenties in groepen docenten, in 
combinatie met optimale materiële en organisatorische randvoorwaarden, een lerende 
cultuur bevorderen die bijdraagt aan gezamenlijke betekenisgeving. Aangezien wij bij drie 
van de zeven onderzoekseenheden vaststellen dat deze combinatie zich voordoet, 
beschouwen wij dit als een ondersteuning van het uitgangspunt dat de combinatie van 
contextmanagement, gezamenlijk leren, participatie van leidinggevenden in het proces van 
gezamenlijk leren en een op een lerende cultuur gerichte combinatie van structuur- en 
procesinterventies institutionalisering van het gebruik van gedigitaliseerde leermaterialen 
teweeg brengt. Deze conclusie geven wij weer als A: (V2 + V3 + V5 + meestal V1)  
Institutionalisering. 
 
De waarschijnlijkheid dat bovenstaande conclusie klopt, wordt nog groter wanneer we 
eenheid ‘C mhv’ in de redenering betrekken (donkergrijs). Deze eenheid volgt hetzelfde 
patroon, alleen hebben we te weinig informatie over veronderstelling 2 om deze 
veronderstelling met zekerheid positief te scoren. Wij vermoeden echter dat deze 
onderzoekseenheid positief zal scoren op veronderstelling 2 wanneer het innovatieproces op 
dezelfde wijze voortgang vindt als bij eenheid C vmbo. Alle gegevens in de resultaten wijzen 
erop dat dit zeer waarschijnlijk is. Dit leiden we af uit de consistente, coherente en bewuste 
innovatieaanpak die spreekt uit V1, V3 en V5 en uit de uitkomsten van het verificatiegesprek. 
Op basis hiervan besluiten wij dat eenheid C mhv ‘meedoet’ in patroon A.  
 
 
Patroon B (wit) 
Patroon B is in alles tegengesteld aan patroon A. Twee van de zeven eenheden (B zuid, F) 
scoren negatief op contextmanagement, gezamenlijk leren, participatie door leidinggevenden 
en een mix van elkaar ondersteunende structuur- en procesinterventies. Deze twee 
eenheden worden ook gekenmerkt door het ontbreken van institutionalisering van gebruik 
van gedigitaliseerd leermateriaal op afdelings- en locatieniveau. Dit patroon is verklaarbaar 
op basis van het feit dat er nauwelijks tot geen feed forward processen optreden binnen de 
context van het model van organisatieleren. Dit patroon geven wij weer met B: (-V1 + -V2 + -
V3 + -V5 + Geen institutionalisering).  
 
Conclusie patroon B 
Volgens ons komt institutionalisering breed in een afdeling of locatie moeilijk of niet tot stand 
wanneer een school contextmanagement, gezamenlijk leren, participeren door 
leidinggevenden en een mix van elkaar ondersteunende structuur- en procesinterventies niet 
bevordert en er bovendien sprake is van interventies die elkaar tegenwerken of voor 
verwarring zorgen en/of wanneer leidinggevenden niet consistent en coherent de richting en 
de aanpak van de vernieuwing sturen. Verwarrende en/of ontbrekende communicatie over 
doelen, aanpak en procedures worden namelijk geassocieerd met moeizame implementatie 
en decoupling. Hetzelfde geldt voor een grote spanning tussen interventies die gericht zijn op 
feed forward (veranderen en vernieuwen in gezamenlijke leerprocessen) en interventies 
(feedback) die gezamenlijk leren verhinderen of de condities daartoe verslechteren. Deze 
conclusie geven wij weer als B: (-V1 + -V2 + -V3 + -V5)  Geen Institutionalisering. 
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Patroon C (lichtgrijs)  
Onderzoekseenheid E behoort volgens ons niet tot een van beide patronen, maar vertoont 
een afwijkend patroon (lichtgrijs). Bij deze eenheid is de periode van invoering bij de 
afsluiting van het onderzoek heel kort geweest. Eenheid E kan afhankelijk van een aantal 
ontwikkelingen evolueren in de richting van patroon A of een variant op patroon B die wel 
een tendens vertoont in de richting van institutionalisering. Wij kunnen hierover een tweetal 
hypothesen opstellen, maar kunnen deze in dit onderzoek niet toetsen. 
- Hypothese 1: wanneer het School E lukt om na verloop van tijd op V3 en V5 positief te 
scoren, doordat procesinterventies gericht op gezamenlijk leren met een hoge taak- en 
doelinterdependentie, toenemen en ook de participatie van de schoolleiding in het proces 
van gezamenlijk leren, zal ook V2 positief scoren en valt School E onder patroon A. Een 
voorwaarde hiervoor is het lerend vermogen van de schoolleiding op alle niveaus in de 
schoolorganisatie. Op grond hiervan mag verwacht worden dat institutionalisering in de vorm 
van gezamenlijke betekenisgeving breed in de school tot stand komt.  
- Hypothese 2: wanneer School E dezelfde aanpak blijft volgen die wij in de resultaten 
hebben beschreven - een constante druk op docenten en coherentie in de boodschappen 
over het doel - zal op termijn institutionalisering optreden die in ieder geval gekenmerkt wordt 
door taakinterdependentie. Wij kunnen ons voorstellen dat de institutionalisering dan vooral 
gekenmerkt wordt door de ‘uiterlijke’ kenmerken van het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal. We doelen hier op het gevaar van decoupling en parallelle structuren in de 
uitvoering van het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal, omdat de kans groot is dat er 
breed in de afdeling geen gemeenschappelijke betekenisgeving zal optreden, waardoor 
docenten het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal vanuit verschillende visies zullen 
toepassen.  
 
De beschreven patronen naar aanleiding van figuur 10.3 vormen de aanleiding voor de 
beantwoording van onze onderzoeksvraag en beide subvragen. Patroon A betreft het 
antwoord op de eerste subvraag, patroon B heeft betrekking op de tweede subvraag en 
patroon C geeft een extra verdieping. Een volledige en nauwkeurige beantwoording is 
opgenomen in het laatste deel van deze paragraaf (na figuur 10.4).  
 
 
Een aangepast conceptueel model 
Het conceptuele model dat we in paragraaf 3.8 hebben voorgesteld, is een robuust model 
dat niet alleen op onderdelen wordt verantwoord door onderzoek en theorievorming, maar 
ook ondersteuning vindt op empirische gronden op basis van de uitgevoerde gevalsstudies. 
Hierbij kunnen wij drie kanttekeningen plaatsen. 
- Het conceptuele model uit paragraaf 3.8 kent het begrip Individuele docentfactoren. Over 
de invloed van individuele docentfactoren hebben we wel informatie gevonden, maar de 
relatie ervan met de andere begrippen in het model hebben we niet onderzocht via een 
veronderstelling. Volgens ons kan het conceptueel model aangepast worden door individuele 
docentfactoren onderdeel te laten zijn van organisatieleren.  
- In het conceptueel model wordt de relatie uitgedrukt tussen de begrippen ‘gebruik’ en 
‘beeldvorming’. In deze paragraaf hebben we steeds gesproken over institutionalisering van 
‘gebruik en beeldvorming’. Hierop dient het conceptueel model aangepast te worden.  
- Naar aanleiding van figuur 10.3 is er een onderzoekseenheid (E) met een afwijkend 
patroon. Wanneer onderzoekseenheid E na verloop van tijd onder patroon A zal vallen, is dit 
een verdere versterking van de robuustheid van het conceptueel model (hypothese 1). 
Wanneer hypothese 2 na verloop van tijd bevestigd wordt, vereist dit een serieuze 
heroverweging van het conceptueel model op onderdelen. Dit heeft betrekking op met name 
de noodzaak van procesinterventies om gemeenschappelijke betekenisgeving in teams of 
afdelingen te bevorderen. Zonder aanvullend onderzoek kunnen we hier geen uitspraken 
over doen.  
 
Onder voorbehoud van aanvullend onderzoek bij School E presenteren wij in figuur 10.4 een 
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nieuw conceptueel model in de context van dit promotieonderzoek. 
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Figuur 10.4 Verklaringsmodel voor institutionalisering van het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal.  
 
Wij kunnen de essentie van figuur 10.4 als volgt omschrijven. In ons promotieonderzoek 
hebben wij onderzocht onder welke omstandigheden brede, diepe en duurzame verankering 
optreedt van een ingrijpende verandering of vernieuwing van het vigerende onderwijsconcept 
en/of de geïnstitutionaliseerde onderwijspraktijken en gewoonten van docenten. Wij stellen 
vast dat institutionalisering van een sterk vernieuwend onderwijsconcept de volgende acties 
en condities vereisen: 
- Het realiseren van contextmanagement. Met andere woorden: het kiezen voor een 
vernieuwing waarin naar balans wordt gezocht tussen het reageren op, eventueel pareren 
van de druk uit de omgeving en streven naar draagkracht en draagvlak van de 
organisatie/docenten. 
- Het denken in termen van leerprocessen bij alle betrokkenen in de schoolorganisatie. Er 
dient rekening gehouden te worden met het uitgangspunt dat leren, voor zowel docenten als 
leidinggevenden, een actieve, reflectieve en sociale gebeurtenis is die optimale 
leeromgevingen vereist. De participatie van leidinggevenden aan gezamenlijke 
leerprocessen van docenten is noodzakelijk. In het concept ‘organisatieleren’ wordt dit 
inzichtelijk gemaakt.  
- Het denken in termen van de spreiding van leiderschap, die tot uiting komt in de 
gemeenschappelijke betekenisgeving en helderheid van alle leidinggevenden onderling met 
betrekking tot de innovatieboodschap.  
- Het vermogen om de innovatieboodschap op alle niveaus in de schoolorganisatie helder te 
communiceren naar docenten. Ook om dit te bewerkstelligen is de participatie van de 
schoolleiding van groot belang. 
- Coherentie met betrekking tot de procesinterventies en structuurinterventies. 
Procesinterventies zijn nodig zijn om de leerprocessen te sturen en te begeleiden. 
Structuurinterventies zijn gericht op het creëren van materiële en organisatorische condities 
en randvoorwaarden om het leren op gang te brengen, te onderhouden en de nieuwe 
praktijken te stabiliseren en te verankeren in de organisatie.  
 
 
10.2 Discussie: aanscherping en verfijning conceptueel model 
In de vorige paragraaf hebben we aan de hand van patronen een antwoord geformuleerd op 
de onderzoeksvraag en subvragen. Op basis van een conceptueel model is vastgesteld dat 
bepaalde innovatiestrategische condities met een grote mate van waarschijnlijkheid in staat 
zijn om op afdelingsniveau institutionalisering van een complexe verandering in de 
onderwijspraktijk te realiseren. Het ontbreken van deze condities leidt ertoe dat 
institutionalisering minstens bemoeilijkt wordt en naar alle waarschijnlijkheid niet tot stand 
komt. 
 
In deze paragraaf willen we de uitkomsten van ons onderzoek generaliseren naar een 
theorie die in staat is resultaten van innovatieprocessen te verklaren, die handvatten biedt 
voor verder onderzoek en waar practici inspiratie en ideeën aan kunnen ontlenen voor hun 
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beroepspraktijk. Een theorie die de complexiteit van het proces van onderwijsvernieuwing 
inzichtelijk maakt, bestaat volgens ons uit elementen van theorieën over organisatieleren, 
gespreid leiderschap en collectief leren. Aan de hand van drie inzichten, die 
achtereenvolgens in paragraaf 10.2.1, 10.2.2 en 10.2.3 aan bod komen, beschrijven en 
bediscussiëren we wat onze bijdrage is aan de bestaande onderzoeksliteratuur. Deze 
inzichten zijn: 
- Verankering van een complexe vernieuwing van de onderwijspraktijk vereist een 
gelijkgerichte verandering van het onderwijsconcept bij alle betrokkenen: docenten, 
onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden.  
- Veranderingen in het onderwijsconcept zijn het gevolg van zowel individuele als collectieve 
leerprocessen. Dit kan zich binnen de context van het werk afspelen, dus in de 
onderwijspraktijk en de schoolorganisatie, maar ook binnen de context van de professie. Dan 
gaat het over docenten onderling, over hun rol in onderwijsleerproces, en over 
leidinggevenden over hun rol in het aansturen van de organisatie.  
- Leidinggevenden beïnvloeden bewust en onbewust leerprocessen van medewerkers door 
interacties (of het ontbreken daarvan) met medewerkers in leiderschapspraktijken, maar ook 
door het veranderen of stabiliseren van de professionele leeromgeving. Dit geldt voor 
leidinggevenden op alle niveaus van de organisatie. Onder professionele leeromgeving 
verstaan we in dit verband de materiële, procedurele, structurele en symbolische aspecten 
van de schoolorganisatie.  
 
Wij maken gebruik van de modellen van Crossan et al.,(1999) voor organisatieleren en 
Spillane et al., (2004) voor gespreid leiderschap, die goede hulpmiddelen zijn gebleken bij 
het analyseren van processen in de gevalsstudies. Voor de conceptualisering van sociale en 
culturele aspecten van leren in organisaties maken we gebruik van het werk van De Laat en 
Simons (2002) over vormen van collectief leren. Figuur 10.5 laat zien welke conceptuele 
modellen deel uitmaken van een integraal conceptueel model dat de ontwikkeling en 
institutionalisering van een complexe onderwijskundige vernieuwing beschrijft. 
 
 
10.2.1 Institutionalisering van interne werkmodellen over onderwijs 
Veel innovatieonderzoek in het onderwijs is gericht op de initiatie- of implementatiefase van 
een vernieuwing. In dit onderzoek zijn wij met name geïnteresseerd in het eindresultaat. Lukt 
het om een complexe vernieuwing zodanig breed en diep in de school te verankeren dat er 
sprake is van institutionalisering? Dat wil zeggen: kan na verloop van een (groot) aantal jaren 
dat wat zich aan vernieuwende onderwijspraktijken in een zelfstandige afdeling van de 
school heeft ontwikkeld, beschouwd worden als de gebruikelijke manier van doen voor 
(bijna) alle docenten? En is het mogelijk deze vernieuwing te formaliseren in voorschriften, 
procedures, formats en taken? Bij het type vernieuwing dat wij hebben onderzocht en 
waarover we uitspraken willen doen, gaat het om vernieuwingen die niet alleen gericht zijn 
op de uiterlijke verschijningsvorm van het pedagogisch-didactisch handelen, de 
onderwijsprocedures en het gebruik van leermiddelen. Het gaat om vernieuwingen die van 
docenten vragen dat zij de achterliggende concepten, normen en waarden overnemen, die 
de gevraagde verandering van de praktijk zinvol en betekenisvol voor hen maken. Coburn 
(2004) omschrijft dit proces als herstructureren van fundamentele opvattingen van docenten 
met betrekking tot het onderwijsleerproces, instructiestrategieën en hun rol als docent. 
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Figuur 10.5 Integraal conceptueel model van de ontwikkeling en institutionalisering van een 
complexe onderwijskundige vernieuwing in de schoolorganisatie. 
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In dit promotieonderzoek gaat het om gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal in een door 
ict ondersteunde setting. Deze heeft betrekking op zowel de leeromgeving van leerlingen, de 
ondersteunende organisatorische structuren als het leer- en professionaliseringsproces van 
docenten zelf. Meer in het algemeen gaat het om dilemma’s als beeldvorming over de functie 
en inrichting van het onderwijs en de rol van de docent daarin. Het eerste dilemma heeft 
betrekking op kennis overdragen en basisvaardigheden trainen versus leren (zelfstandig) te 
leren. Het tweede dilemma heeft betrekking op aanvullende professionele competenties 
zoals de rol van coach, leerprocesbegeleider (Zuylen, 2011), lma, reflective practitioner 
(Simons, 2000; Brekelmans, 2010), scientist-practitioner (Brekelmans, 2010), teacher leader 
(Runhaar et al., 2007; Imants, 2010), docent als teamlid (Imants, 2002a; Leeferink et al., 
2004).  
 
Wanneer de uitvoering van het strategisch vernieuwingsconcept een beroep doet op 
aanpassing van het eigen, vaak impliciete, interne werkmodel of beeld van wat ‘goed 
onderwijs’ is, dan is het van belang dat het nieuwe onderwijsconcept ook betekenis krijgt 
voor docenten. Het eigen interne werkmodel is in de loop van de tijd opgebouwd uit eerder 
opgedane kennis en ervaringen, is beïnvloed door geïnstitutionaliseerde beelden in de 
maatschappelijke omgeving (collega’s en beeldvorming in kranten en media) en is 
verbonden met wat men de persoonlijke professionele identiteit noemt. Interne werkmodellen 
of mentale modellen zijn lastig te veranderen juist vanwege het feit dat er een cumulatief 
proces aan ten grondslag heeft gelegen dat heeft geleid tot een stabiel beeld van de 
onderwijswerkelijkheid (Sleegers, 2003; Coburn, 2004; Runhaar et al., 2007). Dit houdt in dat 
nieuwe informatie persoonlijke betekenis krijgt in termen van het bestaande model.  
 
Nieuwe onderwijsconcepten, of ze nu aangeboden worden in de vorm van hun uiterlijke 
verschijningsvorm (onderwijs op leerpleinen, ondersteund door een laptop en elo) of als 
visie, idee, schema of beeld, zullen altijd eerst vergeleken, geëvalueerd en begrepen worden 
vanuit de bestaande geïnternaliseerde kennis en opvattingen. Coburn (2004) heeft laten zien 
hoe verschillend basisschoolleerkrachten in de loop van de tijd reageren op boodschappen 
om leesstrategieën te veranderen. Leerkrachten gingen eerder in op boodschappen om hun 
aanpak van het leesonderwijs wezenlijk te veranderen wanneer het leesconcept grote 
overeenkomst vertoonde met hun eigen opvattingen en praktijk. Wanneer de nieuwe 
concepten echter sterk afwijken, maar met grote mate van intensiteit werden aangeboden, 
dan passen leerkrachten toch eerder de nieuwe aanpak van het leesonderwijs aan aan hun 
eigen interne werkmodel, dan dat zij hun werkmodel als basis voor handelen reconstrueren 
op basis van het nieuwe concept.  
 
In ons onderzoek constateren we dat bij drie van de zeven onderzoekseenheden 
institutionalisering optreedt. Dit hebben we vastgesteld op basis van een inschatting van het 
gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal in combinatie met een positieve opvatting over de 
zinvolheid van gedigitaliseerd leermateriaal in de onderwijssetting waar docenten in werken. 
Bij twee onderzoekseenheden, B Parkgroep en C vmbo (figuur 5.3 en figuur 6.2) heeft dat 
betrekking op nieuwe settings, zoals leerateliers of units en (deels) zelfsturende teams van 
teamteachers. Bij School D gaat het om de inzet van gedigitaliseerd leermateriaal in een 
reguliere klasomgeving, maar wel binnen een (deels) zelfsturende team en met volledige 
digitalisering als uitgangspunt voor modern onderwijs (figuur 7.2). Wij hebben geen 
systematische gegevens over de achterliggende onderwijsconceptie van de docenten in de 
teams van de drie onderzoekseenheden waarbij wij institutionalisering vaststellen. In de 
resultaten hebben we wel veel gegevens waaruit we kunnen afleiden dat in deze teams 
veranderingen zijn opgetreden in de opvattingen en de werkmodellen van docenten. In 
hoeverre het gaat om aanpassingen of reconstructies van het eigen werkmodel kunnen wij 
evenmin zeggen. Bij de onderzoekseenheden B Zuidgroep en F, waar naar ons idee geen 
institutionalisering is aangetroffen aan het eind van de periode waarin wij onderzoek hebben 
gedaan, constateren we grote verschillen tussen docenten in de frequentie en manier 
waarop ze gedigitaliseerd leermateriaal gebruiken. In deze onderzoekseenheden leiden we 
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af dat het accent van innovatiestrategie ligt op de oppervlakkige kenmerken van het gebruik: 
Wordt de elo gevuld met periodeplanners? Wordt het digibord gebruikt? Worden projecten 
ontwikkeld waarbij leerlingen iets doen met internet of gedigitaliseerde leeropdrachten? Wij 
leiden daaruit af - maar hebben daar ook geen harde bewijzen voor - dat de functie van het 
gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal om het onderwijsleerproces te verbeteren niet is 
verbonden met een conceptualisering van het onderwijs, maar met een ‘globaal idee’. 
Bijvoorbeeld: ‘Dat hoort bij onze school’ (B Zuidgroep, zie ook figuur 5.3) of ‘Goed voor ons 
imago, andere scholen doen het ook’ (School F, zie ook figuur 9.2). Bij School E stellen we 
een positieve ontwikkeling vast, maar daar is het innovatieproces nog zo kort in ontwikkeling, 
dat we niet goed kunnen inschatten hoe het zal aflopen. Wat School E wel zeer interessant 
maakt, is dat expliciet wordt gestreefd naar duurzame verandering en dat die verandering 
niet alleen beschreven wordt in termen van onderwijsaanpak, maar ook in termen van zich 
ontwikkelende professionaliteit van medewerkers. Voor leidinggevenden wordt dat onder 
andere beschreven met situationeel leiderschap. Voor docenten in termen van digitaal 
didacticus en ‘reflective practitioner’. Het geheel wordt geplaatst in een visie op professioneel 
ondernemerschap, een begrip dat vergelijkbaar is met ‘entrepreneurial leadership’ bij 
Crossan et al.(1999). 
 
Wanneer we bovenstaande redenering volgen, is het zinvol om de criteria voor de 
vaststelling van institutionalisering te verbreden. Dit houdt in dat institutionalisering niet 
alleen tot uiting komt in de uiterlijke aspecten van vernieuwend onderwijskundig handelen en 
het vastleggen van nieuwe procedures en organogrammen in (kwaliteits)handboeken, maar 
vooral ook in de internalisering van het nieuwe onderwijsconcept. Dit brengt ons tot de eerste 
twee noodzakelijke verfijningen van het conceptuele model. Wij geven deze veranderingen 
weer in de vorm van stellingen, om hiermee de theorie to-the-point te bediscussiëren. In 
figuur 10.5 zijn ze weergegeven in de toelichting bij het element institutionalisering en de 
visualisering van contextmanagement. 
 
Stelling 1 
Institutionalisering van onderwijsvernieuwingen met de karakteristiek van een tweede of 
derde orde vernieuwing moet niet alleen beoordeeld worden op gedragsniveau van docenten 
of het gebruik van procedures en middelen, maar ook op de fundamentele verandering van 
het interne werkmodel van docenten en andere relevante betrokkenen zoals 
leidinggevenden.  
 
Stelling 2 
De effectiviteit van strategisch innovatiebeleid van een school hangt af van de inschatting of 
de invoering en verankering van de vernieuwing een sterk beroep zal doen op aanpassing of 
reconstructie van opvattingen en interne werkmodellen van docenten en leidinggevenden.  
 
 
10.2.2 Lerend vernieuwen  
Wanneer we naar de situatie kijken waarin het vernieuwingsproces is gestart op de zes 
scholen waarop dit onderzoek zicht richt (hier tellen we School A mee), constateren we een 
turbulente omgeving waarin verschillende perspectieven op de ontwikkeling van het 
onderwijs in Nederland met elkaar wedijveren. Minstens vier van deze scholen (A, B, C en E) 
kiezen voor een onderwijsconcept gebaseerd op een sociaal-constructivistisch georiënteerde 
visie op leren en onderwijzen waarmee weinig praktijkervaring is, noch wat betreft de 
opbrengst, noch wat betreft de vormgeving van de praktijk, noch wat betreft de reacties van 
medewerkers en externe belanghebbenden. Kortom: er is een grote mate van ambiguïteit 
verbonden aan de strategisch doelen en de uiteindelijke uitwerking daarvan. Een helder 
eindplaatje en een planning met vooraf uitgewerkte concrete tussenstappen is niet goed 
mogelijk. Boonstra (2000) respectievelijk Werkman (2006) noemen dit in navolging van 
Argyris & Schön (1978), Nonaka & Takeuchi (1995) en Argyris (2004) een derde orde 
verandering. De veranderingen die School D en F voorstaan lijken in sommige opzichten op 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B 10 Discussie: cross case analyse 

207 

elkaar (invoering van ict en gedigitaliseerde leermiddelen), maar vertonen ook grote 
verschillen. Bij School D is geen grote verandering van het vigerende onderwijsconcept 
voorzien, maar gaat de hele school wel over op volledige digitalisering. In alle opzichten een 
vernieuwingsaanpak waarbij docenten voor de taak staan het onderwijs dat ze gewend zijn, 
opnieuw uit te vinden. Wij zouden dit minstens een tweede orde verandering kunnen 
noemen, waarbij routines, ervaringen en verwachtingen niet meer geschikt zijn om de 
problemen die met de nieuwe situatie samenhangen, op te lossen. Bij School F gaat het bij 
de twee locaties die in dit onderzoek voorkomen, om het toevoegen van een elo, digiborden 
en gedigitaliseerd leermateriaal aan het reguliere onderwijsproces. Het is echter wel de 
bedoeling dat in samenhang met nieuwbouw ook bij School F de onderwijsvernieuwing in de 
richting gaat van de Scholen A, B, C en E. Vanaf dat moment, maar dus na de afsluiting van 
dit onderzoek, gaat het bij School F minstens om een tweede orde onderwijsvernieuwing.  
 
Bij vernieuwingen van deze soort is het noodzakelijk dat docenten en leidinggevenden 
experimenteren met gedigitaliseerd leermateriaal en gezamenlijk reflecteren over hun 
handelen in de onderwijspraktijk en de effecten daarvan op leerlingen. Ook is het belangrijk 
dat zij de achterliggende ideeën van het nieuwe onderwijsconcept onderzoeken en 
vergelijken met hun eigen routines en met hun opvattingen en beelden over ‘goed onderwijs’. 
We zien dat dit proces van betekenisgeving (sensemaking) in verschillende contexten en 
met verschillende collega’s (docenten en leidinggevenden) steeds wordt herhaald. In het 
verlengde hiervan ontstaan vragen over de eigen professionaliteit en over het proces van 
samenwerken en samen leren. Dit complexe geheel van experimenteren, evalueren, 
reflecteren en betekenisgeving wordt door Boonstra (2000) en Werkman (2006) lerend 
vernieuwen genoemd. Ook Geijsel & Van Eck (2011) gebruiken deze terminologie voor het 
innovatieproces dat niet gericht is op een stabiele eindsituatie, maar dat gekenmerkt wordt 
door een cyclische herhaling van leren en vernieuwen. Om dit cyclische proces te 
beschrijven, valt Imants (2010) terug op de regulatieve cyclus van Van Strien (1986): 
diagnose, plan, handelen en evaluatie, maar hij verbindt daar een aantal ‘reflexieve pauzes’ 
aan. Het gaat om systematische vormen van reflectie, die gekarakteriseerd kunnen worden 
door het werken met empirische evidenties, het erkennen van intersubjectiviteit, het 
expliciteren van persoonlijke opvattingen en het inbedden in concepten uit de 
theorievorming. We spreken dan over diep leren waarbij niet meer de individuele docent of 
leidinggevende als een eenheid van analyse wordt genomen, maar het lerend collectief 
(Sleegers, 2003; Van Rossum & Hamer, 2010).  
 
De Laat & Simons (2002) onderscheiden een aantal varianten van gezamenlijk leren. Zij 
doen dit vanuit verschillende perspectieven: individuele leerprocessen versus collectieve 
leerprocessen. Binnen een collectieve setting kan de leeropbrengst persoonlijk zijn (leren 
van en met elkaar), maar ook collectief. Een collectieve leeropbrengst houdt in dat de groep 
een nieuw concept heeft ontwikkeld of probleem heeft opgelost of er is een gezamenlijk 
werkwijze ontstaan. Een derde dimensie die zij hanteren, is het onderscheid tussen impliciet 
en expliciet leren. Zo ontstaat een matrix van zes globale mogelijkheden die wij deels in de 
oorspronkelijke terminologie overnemen (zie figuur 10.6). 
 

 Impliciet leren 
 

Expliciet leren 

Individuele opbrengsten Networking 
 

Learning team 

Collectieve opbrengsten 
gericht op de organisatie  

Working team Community of practice 

Collectieve opbrengsten 
gericht op de professie 

Working team Community of learners 

Figuur 10.6 Individuele en collectieve leerprocessen en -opbrengsten (De Laat & Simons, 
2002). 
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Om de varianten in dit schema goed te kunnen waarderen, is het nodig te weten dat beide 
auteurs bij ‘networking’ en ‘learning teams’ denken aan tijdelijke verbanden van mensen uit 
verschillende organisaties. In het onderwijs kan men bij ‘networking’ denken aan 
schoolleiders in Tweede Fase netwerken en bij ‘learning teams’ bijvoorbeeld aan 
schooloverstijgende projectgroepen van leerlingbegeleiders. De leeropbrengst blijft impliciet 
voor degenen die deelnemen aan een bovenschools netwerk, maar is expliciet voor een 
projectgroep die (bijvoorbeeld) standaarden voor leerlingbegeleiding heeft ontwikkeld voor 
een stad of grote scholengemeenschap met meerdere locaties. De Laat en Simons (2002) 
geven aan dat het ondersteunen van een dergelijke groep vooral neerkomt op 
(leer)procesbegeleiding.  
 
Het leren in ‘working teams’ is taakgericht en ’on the job’. De teamleden hebben een gelijke 
interesse en motivatie om (bijvoorbeeld) te werken aan de ontwikkeling van een leerhuis. De 
bedoelde opbrengst is dus een goed functionerend leerhuis, zowel vanuit het perspectief van 
de leerlingen als voor de docenten die erin moeten werken. De leeropbrengst voor de 
deelnemende docenten is impliciet, dat wil zeggen een neveneffect dat mogelijk zelfs niet 
bewust wordt waargenomen of nagestreefd. De leeropbrengst ontstaat overigens, al 
werkende weg, door het samenwerken, het gezamenlijk oplossen van problemen en het 
reflecteren over het verloop en het resultaat. Verschillen in aanpak, inzichten en opvattingen 
functioneren als startpunt voor interactie, reflectie en ontwikkeling. Veel van de taakgerichte 
groepen docenten die wij in de casussen beschreven hebben, voldoen aan deze 
karakterisering. Soms vallen ze samen met formele teams of vaste eenheden in de 
organisatie, maar ook hebben we groepen van ‘innovators en early adopters’ gezien die een 
ontwikkeltaak op zich hebben genomen. In het werk van Runhaar (2008) en Runhaar et al. 
(2007) wordt het werken in dergelijke groepen, waarin docenten afhankelijk van elkaar zijn 
voor het volbrengen van de taak, gekarakteriseerd als taakinterdependentie. 
 
Communities zijn, in de opvatting van De Laat & Simons (2002), te beschouwen als 
emergente fenomenen. Docenten die op een gegeven moment een community vormen, 
hebben elkaar gevonden op basis van gelijkgerichte interesse. Alhoewel informeel en 
spontaan ontstaan, kunnen leden van een community goed aangeven wat hen bindt en wie 
er wel of niet bij hoort. Het belangrijkste dat communities kenmerkt, is de geleidelijke 
ontwikkeling van wederzijdse afhankelijkheid van elkaar: elkaar helpen, ondersteunen en 
leren van elkaar. Runhaar (2008) en Runhaar et al. (2007) omschrijven deze vorm van 
wederzijdse afhankelijkheid als doelinterdependentie. De focus van het groepsgebeuren is 
het overnemen en gezamenlijk ontwikkelen van doelen, normen en waarden en wijzen van 
communiceren met elkaar die verbonden zijn met de context waarin de groep zich ontwikkelt. 
Die kan gekoppeld zijn aan het beroepsperspectief, bijvoorbeeld een goede docent, 
leerlingbegeleider of effectieve teamleider worden. De Laat & Simons (2002) spreken dan 
over een ‘community of practice’. Bij een ‘community of learners’ daarentegen kan gedacht 
worden aan kennisconstructie in de organisatie. Individuele leerprocessen in deze 
communities zijn niet het doel, maar vormen de aanleiding en het middel om gezamenlijk 
expertise te ontwikkelen.  
 
In alle scholen van dit onderzoek opereren groepjes lma’s en in enkele ook jic’ers. De 
docenten en leerlingen in deze ‘groepen’ hebben een formele taak, zowel binnen als buiten 
de school. Afhankelijk van de context waarin ze werken, kunnen ze in meerdere groepen 
worden ingedeeld. Als het hun taak is om voor de eigen school gedigitaliseerd leermateriaal 
te ontwikkelen en dit samen met collega’s uit vakgroepen en/of leerpleinen uit te testen, zijn 
het specialisten die op schoolniveau als projectteam (‘learning team’ in figuur 10.6) 
samenwerken aan een taak en zo een product opleveren. Vakinhoudelijk zijn ze verbonden 
met een team die de inhoudelijke kant van een vak of leergebied behartigt (vaksectie). Als 
specialist vervullen ze in de scholen in ons onderzoek echter ook de rol van teacher leader 
binnen working teams, bijvoorbeeld een team dat het concept van leerprocesbegeleiding in 
leerateliers ontwikkelt. Tevens zien wij dat deze docenten ingezet worden als praktijkgerichte 
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medewerkers bij in-service professionalisering in de eigen school én bij andere scholen 
binnen de OVC. Tenslotte zijn het specialisten die in de OVC, en soms zelfs daarbuiten, in 
netwerkverband informatie uitwisselen en hun expertise vergroten. Op het OVC-niveau wordt 
uit deze groep soms een projectteam samengesteld die specifieke zaken uitzoekt of 
ontwikkelt. Een aantal keren hebben we gezien dat docenten in deze rol terecht komen, 
omdat ze al een community vormen of bezig zijn deze te vormen. Het betreft een community 
van personen die gefascineerd zijn door ict en de rol die ict kan vervullen om het onderwijs 
boeiender en het leren effectiever te maken. Wat we hier schetsen, is een verknoping van 
mogelijkheden binnen en buiten de school om te leren en kennis, pedagogisch-didactische 
werkwijzen en vormen van samenwerking te ‘produceren’. De Laat en Simons (2002) 
verwijzen naar Engeström (1999) die het concept ‘knotworking’ introduceert om de 
innovatieve en creatieve aard van collectief leren verder uit te bouwen. “Knotworking 
suggests a longitudinal process in which knots are formed, dissolved, and reformed. The 
notion of a knot refers to rapidly pulsating, distributed and partially improvised orchestration 
of collaborative performance. Engeström therefore suggests that the knot itself should be the 
focus of attention” (De Laat & Simons, 2002, p.6). Gezien onze analyses van de processen 
binnen de scholen in dit onderzoek moet de attentie niet alleen liggen op de verknoping van 
(tijdelijke) teams, maar eveneens op de docenten en (operationeel) leidinggevenden die op 
de knooppunten voor continuïteit, inspiratie en richting kunnen zorgen.  
 
Het gegeven dat sommige docenten en leerlingen zich kunnen specialiseren op het gebied 
van ict en dat deze specialisten ook voor, binnen en vanuit teams werken, hebben we 
hiervoor uitvoerig geïllustreerd aan de hand van de lma’s, ict-ambassadeurs en jic’ers. Het 
verschil in effect kunnen we ook illustreren aan de hand van de casussen C en F. In School 
C zien we in figuur 6.3 een karakteristiek patroon. Er zijn leerconversies van individueel leren 
naar gezamenlijk leren en vice versa en daarnaast en daarmee verbonden beelden we twee 
‘loops’ af (index 4 en 5 in figuur 6.3) die staan voor individuele training en kennisverwerving, 
respectievelijk teamontwikkeling. De ontwikkelingen die met index 3, 4 en 5 worden 
weergegeven, vormen een samenhangende strategie die bijdraagt aan het lerend vermogen 
van de unit en aan de institutionalisering van de nieuwe praktijk. In de formele unit zien we 
dus een mix van kenmerken optreden die zowel passen bij een working team als bij een 
community of practice (De Laat & Simons, 2002). De koppeling tussen deze aspecten van 
gezamenlijk leren in een formele organisatie-eenheid is een sterke feitelijke aanwijzing voor 
institutionalisering. In School F (zie figuur 9.3) zien we dat interventies vooral gericht zijn op 
individuele leerprocessen. We constateren dat docenten in de praktijk samenwerken, maar 
deze samenwerking blijft beperkt tot spontane acties waarbij het werk (lesgeven met behulp 
van digiborden en gedigitaliseerd leermateriaal) voorop staat en het leren een neveneffect is. 
Dit is de karakteristiek van een working team (De Laat & Simons, 2002), maar er vindt (nog) 
geen uitbreiding naar de afdeling plaats. Dit hebben wij onder andere als argument 
aangevoerd waarom bij School F geen institutionalisering plaatsvindt. Op de rol van de 
afdelingsleiding hierbij gaan we nu niet in, die komt nadrukkelijker aan de orde in paragraaf 
10.2.3.  
 
Het is niet moeilijk voor te stellen dat docenten, maar ook leidinggevenden, die functioneren 
op veel knooppunten waar actief, reflectief en collectief wordt geleerd, kenmerken (gaan) 
vertonen van wat Schön (1987) ‘reflective practitioners’ noemt. In de resultaten van de zes 
casussen hebben we diverse aanwijzingen gevonden dat schoolleiders incidenteel en 
meestal op ad hoc basis gebruik maken van de opgebouwde expertise bij deze 
medewerkers. Wij vragen ons echter af of schoolleiders zich goed realiseren over hoeveel 
‘menselijk kapitaal’ ze (kunnen) beschikken en hoeveel van deze persoonlijke expertise 
benut kan worden om het ‘sociale kapitaal’ en daarmee de innovatiecapaciteit van de 
schoolorganisatie te verhogen. Een voorbeeld daarvan zien we bij de Parkgroep van School 
B. Terugkijkend aan het eind van ons onderzoek vinden we het moeilijk om te bepalen of de 
Parkgroep in School B als working team moet worden beschouwd of als een community of 
practice en zelfs community of learners. Voor alles is wat te zeggen. In de discussie over 
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deze groep (paragraaf 5.5) komt ook aan de orde dat de leden van de oorspronkelijke 
Parkgroep voor collega’s in de afdeling als teacher leader en zelfs als afdelingsleider 
functioneren en collega’s in de bredere afdeling ‘meetrekken’ (inhoudelijk, motivationeel en 
als hecht team), waardoor het lerende en professionele karakter verbreed wordt tot 
afdelingsniveau. Wij constateren vervolgens duidelijk institutionalisering, zowel van sterk 
vernieuwende onderwijspraktijken als van de conceptualisering van het werken in leerateliers 
met (deels) werk- en tekstboekonafhankelijk gedigitaliseerd leermateriaal. De verknopingen 
in en rond deze groep zijn echter niet gespreid over School B, zelfs niet over de locatie. 
Organisatorische condities en verbroken verbindingen in communicatie tussen 
leidinggevenden zorgen ervoor dat School B de winst van het leerpotentieel van de 
Parkgroep niet geïncasseerd heeft. In tegenstelling tot wat de bestuurder daarover opmerkt 
in een interview (paragraaf 5.3) is in onze opinie het benutten van het menselijk en sociaal 
kapitaal in een school in eerste instantie een leiderschapstaak op mesoniveau. In paragraaf 
10.2.3 gaan we hier verder op in. 
 
De heldere grenslijnen in het overzicht van De Laat & Simons (2002) zijn in de praktijk niet 
altijd goed te trekken. Wat wel duidelijk is geworden, is dat het gebruik van de hierboven 
beschreven variatie in collectief leren sterk zou hebben bijgedragen aan scherpere analyses 
van de resultaten die we in de diverse casussen hebben verzameld. En vice versa zou het 
analyseren langs deze lijnen, binnen het dynamische model van organisatieleren dat wij als 
referentiekader hebben gebruikt, veel informatie opgeleverd hebben over de relatie tussen 
de diverse vormen van gezamenlijk leren en de institutionalisering (of het uitblijven daarvan) 
van nieuwe praktijken en de conceptualisering daarachter. Dit brengt ons tot de volgende 
verfijning die wij in het conceptueel model willen aanbrengen. Ze zijn weer neergelegd in 
twee stellingen die inhoudelijk aansluiten op de eerste twee in paragraaf 10.2.1. In figuur 
10.5 zijn ze weergegeven in de visualisering van knooppunten van individueel en collectief 
leren.  
 
Stelling 3 
Onderwijsinnovatie kan het beste begrepen worden als een continue en cyclisch proces van 
individuele en collectieve betekenisgeving en sociaal interactief leren binnen de praktijk van 
de werksetting en de context van de schoolorganisatie.  
 
Stelling 4 
Het dynamische model voor organisatieleren van Crossan et al., (1999), dat in figuur 3.4 is 
weergegeven, kan gebruikt worden om routes uit te zetten in het innovatielandschap van een 
school dat bestaat uit verknopingen van individuele en collectieve leerprocessen. 
 
Crossan et al. (1999) laten in hun referentiekader voor organisatieleren namelijk in het 
midden in hoeverre het leren tussen individuen of in groepen een emergent verschijnsel is, 
waarvan je nog maar moet afwachten of de leeropbrengst op groepsniveau wel bijdraagt aan 
of in lijn is met de strategische doelen van de organisatie. Dit probleem kunnen we beter 
aanpakken wanneer we de abstractie formulering van ‘flows of learning’ vertalen in het 
stimuleren (of koesteren) van individuele en collectieve leerprocessen in de richting van de 
nieuwe onderwijspraktijk en de conceptualisering daarachter (Van Rossum & Hamer, 2010). 
Een andere vraag die deze auteurs zich stellen, is wie of wat zorgt voor de richting van de 
‘flows of learning’ en wat de rol van het management daarbij is. Dat is het onderwerp van de 
volgende paragraaf. 
 
 
10.2.3 Leiding geven aan lerend vernieuwen  
Wanneer we de redenering volgen die we in paragraaf 10.2.1 en 10.2.2 gevolgd hebben, kan 
het beeld ontstaan dat het concept ‘organisatieleren’ is samengesteld uit steeds wisselende 
complexe configuraties van leerprocessen van medewerkers in diverse functies, rollen en 
verbanden met een eigen dynamiek en onvoorspelbare uitkomsten. Leren gebeurt, op 
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individueel niveau en in gezamenlijkheid, maar het gericht bijsturen, laat staan het 
beheersen ervan, is maar ten dele mogelijk. Synergie en resultaten ontstaan wanneer 
stabiliteit en instabiliteit (tijdelijk) in balans zijn en tot vormen van zelforganisatie leiden 
(Boonstra & De Caluwé, 2006). De ontwikkeling naar zelforganisatie wordt versterkt wanneer 
patronen ontstaan waarbij positieve en negatieve feedback elkaar in evenwicht houden. 
Binnen de instabiele momenten in het systeem wordt creativiteit en bevlogenheid 
losgemaakt. Daarna zijn tijdelijke perioden van rust nodig om te oogsten en te consolideren. 
Momenten van rust en onrust zijn niet op hetzelfde moment aanwezig in het leven van de 
organisatie, maar kunnen voor verschillende subsystemen van de school (teams, afdelingen, 
locaties) op verschillende momenten plaatsvinden. Terwijl het op het juniorcollege van 
School X een hectisch proces van discussiëren en experimenteren plaatsvindt, kan in het 
studiehuis in de bovenbouw van de havo-vwo locatie een proces van verbeteren van 
systeemfouten plaatsvinden gericht op perfectionering van de geïnstitutionaliseerde praktijk 
(eerste orde verbetering). Boonstra & De Caluwé (2006) verbinden deze voorstelling van 
zaken aan de chaos- en complexiteitstheorie en schetsen organisatieleren als een concept 
waarin perioden van stabiliteit en instabiliteit elkaar afwisselen: begrensde (in)stabiliteit. 
 
Imants (2002a) noemt een viertal dilemma’s die een rol spelen bij het organiseren van het 
leren binnen de context van de schoolorganisatie. Ze laten zich samenvatten als: 
- creatieve druk tot verandering in relatie tot stabiliteit om te oogsten, 
- taakverrijking binnen teamverband in relatie tot geïsoleerde specialismen van 
medewerkers, 
- openheid van de organisatie in relatie tot geslotenheid van de organisatie,  
- ethiek van de gemeenschap in relatie tot noodzaak van de bureaucratie. 
In de discussie over het leerproces in de Parkgroep (paragraaf 5.5 en figuur 5.4) hebben we 
opgemerkt hoe belangrijk het is dat creatieve processen in een working team, annex 
community of practice, regelmatig en ‘just-in-time’ worden geconsolideerd door een 
combinatie van structuur- en procesinterventies door de schoolleiding. In dit team komt dit tot 
uiting in de materiële (infrastructuur, netbooks) en organisatorische (continuïteit in het team) 
steun die de groep ontvangt, maar ook in het vertrouwen in de innovatiecapaciteit van het 
team en de coherentie met het strategisch doel van de school door de locatiedirecteur en 
bestuurder.  
 
Imants (2002a) betoogt dat bij extreem open scholen met zwakke interne koppelingen veel 
nieuwe kennis de school binnenkomt, maar dat dergelijke scholen de capaciteit missen om 
deze kennis zodanig te verwerken dat ze bijdraagt aan organisatieleren. Extreem gesloten 
scholen daarentegen met sterke interne koppelingen, die geen antennes gericht hebben op 
maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen, kunnen gaan leiden aan gebrek aan 
innovatieve input van buiten. Zelfgenoegzaamheid en een niet-kritische houding ten opzichte 
van de eigen processen en resultaten kunnen ertoe leiden dat dergelijke scholen 
gemarginaliseerd worden en er te laat achter komen dat de wereld om hen heen (en de 
leerlingen die in die wereld leven) veranderd is. Van deze laatste soort hebben wij geen 
voorbeelden in ons onderzoek. In tegendeel, alle scholen in ons onderzoek hebben een zeer 
open houding naar de maatschappelijke context. We hebben wel duidelijke verschillen 
geconstateerd in de mate waarin de interne structuren en de lerende capaciteit van de teams 
in meer of mindere mate losjes gekoppeld zijn. De patronen die wij in figuur 10.3 hebben 
gevisualiseerd, laten dit duidelijk zien. De begrippen contextmanagement en coherentie 
tussen strategische doelen en aansturing van processen en veranderingen in de 
organisatiestructuur (Waslander 2007; 2011) zijn in deze zin verhelderend. 
 
De wederzijdse afhankelijkheid van het bevorderen van lerende gemeenschappen in de 
school en het herstructureren van de organisatiekenmerken hebben wij al meerdere keren 
gedemonstreerd in de discussies over de resultaten van de casussen. Het volstaat niet om 
alleen collectieve leerprocessen te stimuleren of louter te kiezen voor structuurveranderingen 
als innovatie-instrument. Hierbij past overigens het voorbehoud dat we in paragraaf 10.1 
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hebben gemaakt naar aanleiding van het patroon dat we bij School E hebben geconstateerd 
op het moment dat hypothese 2 wordt bevestigd gedurende vervolgonderzoek. In de 
discussieparagrafen van de casussen hebben we vele voorbeelden besproken van de 
impact van leidinggevenden door de inzet van structuur- of procesinterventies of combinaties 
daarvan (of het ontbreken van leiding) op processen in de scholen. Steeds opnieuw zien we 
dat hierdoor de ontwikkeling van het vernieuwingsproces in een bepaalde richting verloopt. 
Een ander opvallend gegeven is dat veel leidinggevenden zich niet of maar marginaal 
bewust zijn van de invloed die ze uitoefenen of nalaten uit te oefenen en de effecten van hun 
handelen. Dit brengt ons tot de overtuiging dat organisatieleren niet volledig afhankelijk is 
van het optreden van collectief leren als emergent verschijnsel, maar dat de ontwikkeling 
beïnvloedbaar is wanneer leidinggevenden oog leren krijgen voor de routes door het 
innovatielandschap van hun school en de knooppunten van individuele en collectieve 
leerprocessen die feed forward mogelijk maken. Het proces waarop we doelen is 
vergelijkbaar met ‘prospective sensemaking’ door scenario’s te bedenken die mogelijke 
ontwikkelingslijnen in beeld brengen en vervolgens open te staan voor signalen van 
individuele en collectieve leerprocessen die duiden op nieuwe praktijken die convergeren 
met de strategische visie (Wright, 2005). Scharmer (2009) beschrijft dit proces veel 
diepgaander en geeft daarbij veel praktische voorbeelden en trainingsmogelijkheden. Hij 
hecht vooral belang aan het ontwikkelen van de gevoeligheid om op basis van gedeelde 
kennis, ervaring en betekenisgeving stil te staan bij het moment en gezamenlijk contact te 
leggen met “the future that wants to emerge through you” (Scharmer, 2009, p.18/19). Hij 
geeft zijn boek dan ook de subtitel “Leading from the future as it emerges” mee.  
 
Crossan et al. (1999) besluiten de discussie over hun ‘Organizational Learning Framework’ 
met het volgende statement: “It is the individuals, and the social processes and group 
dynamics through which they interact, that may facilitate or inhibit organizational learning. 
One promising area for further research is to examine the role of leadership and 
management of the four I learning processes” (Crossan et al., 1999, p.534). Met de “four I 
learning processes” bedoelen ze de psychologische processen ‘Intuiting, Interpreting, 
Integrating’ en het organisatieproces ‘Institutionalizing’ (zie Figuur 3.4). Naar aanleiding 
hiervan kunnen wij concreter worden en de rol van leiderschap nauwkeuriger omschrijven. 
De drie concepten van leiderschap - contextmanagement, gespreid leiderschap en de 
leiderschapspraktijk - die we in figuur 10.5 hebben uitgelicht, vormen daarbij de leidraad. 
 
Contextmanagement hebben wij hiervoor al toegelicht en vormt een belangrijke onderdeel 
van stelling 2. Alle algemeen directeuren of (directeur-)bestuurders van de zes scholen zijn 
krachtige leiders gebleken die het initiatief nemen tot de verandering en hun invloed laten 
gelden. Waar we met name aandacht voor willen vragen, is de regiefunctie van het 
strategisch leiderschap (Waslander, 2007; 2011) en wat Wright (2005) ‘stewardship’ noemt 
op strategisch niveau (zie paragraaf 2.5). Uit onze analyses komt het grote belang naar 
voren van de strategisch leider die in staat is om het proces van betekenisgeving te 
stimuleren en te leiden binnen het gehele leidinggevend kader van de school. De leider die 
niet alleen bezig is als ‘sense-maker’ wat betreft de ontwikkelingen binnen en buiten de 
school die aandacht behoeven, maar die ook als ‘sense-giver’ optreedt voor MT-leden, 
middenmanagers, operationeel managers en informele leiders op de werkvloer. Het grote 
belang dat in ieder onderzoek naar schooleffectiviteit wordt gehecht aan het werken aan een 
visie en het aanduiden van een heldere richting, zien wij hierin terug. Het punt dat wij hier 
willen maken, is vergelijkbaar met de essentie van stelling 1. Het ontwikkelingsdoel van de 
school moet vooral ook voor alle leidinggevenden geworteld zijn in een gemeenschappelijk 
concept, dat betekenis heeft voor de betreffende leidinggevenden en de basis is voor zijn of 
haar handelen in de praktijk. Situationeel leiderschap op de werkvloer wint aan kracht als dat 
berust op een gemeenschappelijk onderwijsconcept. Het is vanzelfsprekend zo dat ook hier 
alle argumenten gelden die wij voor het leren van docenten op een rij hebben gezet. 
Managementcursussen kunnen ondersteunend zijn, maar zowel het leren ‘on the job’ in 
working teams van leidinggevenden als het geven van kansen aan managementteams of 
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overleg van operationeel leiders om zich te ontwikkelen als community van leiders in de 
schoolorganisatie, dragen bij aan krachtige leeromgevingen voor leidinggevenden. 
 
In onze visie op organisatieleren doet leiderschap er dus toe. Niet alleen op het strategische 
niveau, maar vooral ook op het niveau waarop de operationele leiders in schoolorganisaties 
van moment tot moment betekenis moeten geven aan de situatie en besluiten moeten 
nemen. Weick (1995) benadrukt met enige regelmaat dat dubbelzinnigheid en onzekerheid 
de steeds terugkerende begeleiders zijn van organisatorisch handelen. In de resultaten van 
de zes casussen zien we dat ook duidelijk terug. Teamleiders, afdelingsleiders en de 
informele leiders van werkgroepjes staan steeds voor dilemma’s zoals: 
- meedoen in het gezamenlijke reflectieproces óf afstand nemen en het gesprek leiden,  
- sturen van het ontwikkelproces in een geplande richting óf op betrokken wijze de 
ontwikkeling volgen,  
- vasthouden aan bepaalde aspecten van de organisatiebureaucratie óf ruimte geven voor 
improvisaties,  
- aandacht voor individuen óf voorrang voor teamprocessen.  
Hieruit blijkt nog eens dat de rol van leidinggevenden op de werkvloer van cruciaal belang is, 
maar tegelijkertijd ook hoe moeilijk dit is. In paragraaf 2.5 hebben we gewezen op het belang 
dat auteurs als Weick (1995) en Wright (2005) hechten aan de ruimte die operationeel 
leidinggevenden moeten krijgen om op intuïtieve basis, zoekend, interpreterend, 
improviserend bij te dragen aan het gezamenlijke proces van systematische reflectie en 
betekenisgeving in teams.  
 
Crossan et al. (1999) betogen in hun discussie over het dynamische model van 
organisatieleren, dat het zonder meer investeren in individueel leren en zelfs in 
teamontwikkeling contraproductief kan uitpakken als de organisatie geen capaciteit heeft om 
dit leren en de resultaten daarvan te gebruiken of te ‘absorberen’. Het gaat hen erom 
erachter te komen hoe, in hun terminologie, ‘the flows of learning (feed forward and 
feedback)’ tussen het individuele, collectieve en organisatieniveau beïnvloedbaar zijn. De 
analyses die wij gemaakt hebben in de discussieparagrafen naar aanleiding van de 
resultaten in de vijf (vervolg)casussen, leveren ons een begin van een antwoord op. Dit 
antwoord bestaat uit twee delen. Het is belangrijk dat leidinggevenden zich bewust zijn van 
en kennis hebben van groepsdynamische processen (zie figuur 10.5). Dit zou zich als 
vakkennis binnen het leidinggevend team van een school moeten ontwikkelen en verdiepen. 
Hierbij gaat het om de bewustwording van interdependenties in teams, met andere woorden 
leidinggevenden moeten zich bewust zijn van het feit dat ze in een leiderschapspraktijk 
functioneren. Het concept ‘leiderschapspraktijk’ zoals Spillane et al. (2004) dat definiëren (zie 
paragraaf 3.8.4), is een hulpmiddel om kritisch te kijken naar het eigen functioneren van 
leidinggevenden. De leidinggevenden in een schoolorganisatie, die vaak als working team 
functioneren, zouden zich moeten gaan ontwikkelen in de richting van een community of 
learners, annex community of practice (De Laat & Simons, 2002; Imants, 2002a). Dit zal hen 
de mogelijkheid bieden de ontluikende toekomst aan te voelen. Imants (2002a) en Leeferink 
et al. (2004) wijzen op de paradox van de school als professionele gemeenschap, waarin 
sturing van leerprocessen van zowel docenten als teams aan de orde is 
(interventienadering), maar die ook berust op het principe van ontstaan en koestering van 
communities of practice (proces- of cultuurinterventies). Wij denken dat we deze paradox 
kunnen vermijden wanneer leidinggevenden de ontwikkelingsmogelijkheden van hun eigen 
schoolgemeenschap leren aan te voelen (sensing the future that wants to emerge). We 
beschouwen dit als een integrale en innovatieve leiderschapsontwikkeling binnen het 
leidinggevend kader van een schoolorganisatie. Dit hebben wij uitgedrukt in de volgende drie 
stellingen.  
 
Stelling 5 
Het is noodzakelijk dat ook leidinggevenden op alle niveaus van de schoolorganisatie 
denken en handelen vanuit een gedeeld strategisch concept. Dit concept bestaat uit twee 
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componenten: een visie op het onderwijs aan leerlingen en een visie op het bevorderen van 
gezamenlijke leerprocessen bij professionals.  

Stelling 6 
Leiding geven aan het leren van docenten en de aandacht voor de inrichting en 
(re)organisatie van krachtige leeromgevingen vereist het omgaan met de spanning tussen 
feed forward en feedback binnen de routekaart die aangegeven wordt door het model van 
organisatieleren.  
 
Stelling 7  
De functie en opbrengst van gezamenlijk leren in het model van organisatieleren wordt 
gerealiseerd in de leiderschapspraktijk. De interdependenties tussen leider (formeel of 
informeel), de andere actoren in de situatie en de kenmerken van de werksetting van dat 
moment bepalen of individuele of collectieve leerprocessen tot stand komen en in hoeverre 
ze bijdragen aan het geleidelijke proces van verankering van de nagestreefde vernieuwing. 
 
In figuur 10.7 schematiseren wij het voorgaande in een voorstelling van organisatieleren 
binnen de lokale en brede context van de schoolorganisatie. Figuur 10.7 is een meer 
dynamische voorstelling van figuur 10.5. De interdependenties tussen individueel en 
collectief leren en leiderschap staan hierin centraal. 
 

 

 
Toelichting 
- Gearceerde cirkel: de school als organisatie met strategische doelen en institutionalisering 
van de nieuwe onderwijspraktijk in diverse teams en afdelingen. 
- Binnenste cirkel: knooppunten van individueel en collectief leren. Arcering geeft weer dat 
er sprake is van institutionalisering.  
- Driehoeken: leiderschapspraktijken (Lp); driehoek met Lp: contextmanagement. 
- Naar buiten gerichte pijl: feed forward, leeropbrengsten die via individuele en collectieve 
leerprocessen verankerd raken in de organisatie. 
- Naar binnen gericht pijl: feedback, effecten van organisatorische condities en standaarden 
die het leren begrenzen tot eerste orde leren (leren van fouten en verbeteringen van de 
bestaande situatie). 
 

Figuur 10.7 Knooppunten van individueel en gezamenlijk leren in de brede context van 
school en schoolomgeving.  
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Het feit dat we in het voorgaande moeiteloos de gegevens uit de casussen opnieuw en 
scherper hebben kunnen interpreteren en benoemen, is voor ons een sterke aanwijzing, dat 
het conceptueel model aan analytisch vermogen en verklarende kracht heeft gewonnen. 
 
 
10.3 Methodische reflectie 
Dit promotieonderzoek heeft gebruik gemaakt van zes zelfstandige gevalsstudies (case 
study research). De eerste gevalsstudie heeft gediend als pilotonderzoek ter aanscherping 
en verfijning van het theoretisch referentiekader met als resultaat een conceptueel model 
met vijf veronderstellingen (hoofdstuk 3). Door middel van onderzoek op de overige vijf 
gevalsstudies hebben we onderzoeksgegevens verzameld die de veronderstellingen en 
mate van ‘fit’ van het conceptuele model inzichtelijk maken voor de betreffende 
onderzoekseenheid (hoofdstuk 5 tot en met 9). In hoofdstuk 4 verantwoorden wij de 
gebruikte methodologie voor zowel de enkelvoudige gevalsstudies als de cross case 
analyse. In deze paragraaf reflecteren wij op de dataverzameling en data-analyse bij de 
uitgevoerde enkelvoudige gevalsstudies, op de gevolgde methode van de cross case 
analyse en op de door ons gehanteerde eisen aan betrouwbaarheid en validiteit. 
 
 
10.3.1 Meervoudige gevalsstudie: reflectie op dataverzameling en data-analyse 
In zijn proefschrift stelt Van Veldhuizen (2010) dat gevalsstudies op de gemeenschappelijke 
overtuiging gebaseerd zijn dat de werkelijkheid complex is en dat onderzoek eraan moet 
bijdragen die complexe werkelijkheid te leren kennen. Dit geldt zeker voor de door ons 
uitgevoerde meervoudige gevalsstudie aan de hand van een complex conceptueel model 
waarvan de begrippen wederkerige relaties met elkaar aangaan (zie paragraaf 3.8). De 
keuze voor een meervoudige gevalsstudie vloeit logisch voort uit de formulering van onze 
onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag is een complexe hoe-vraag. Hierbij is de 
onderzoekscontext waarin wij op verschillende manieren gegevens hebben verzameld 
complex en hebben wij als onderzoekers geen controle kunnen uitoefenen over de 
gebeurtenissen in de school. Deze argumenten passen bij gevalsstudies waarmee een 
bijdrage wordt geleverd aan theorievorming (Yin, 1994). 
 
Binnen zes scholen voor voortgezet onderwijs hebben wij gedurende een periode van drie 
schooljaren en enkele maanden met toestemming van de betreffende schoolleiders 
onderzoeksgegevens verzameld. De keuze voor deze zes casussen binnen de bredere 
context van de OVC hebben wij zorgvuldig gemaakt. We hebben hiervoor twee criteria 
gehanteerd. Naast onze persoonlijke ervaring met de verschillende scholen, hebben we 
gebruik gemaakt van inschattingen van insiders uit de verschillende scholen geraadpleegd 
(zie paragraaf 4.2). 
 
Op het moment dat we over het grootste deel van de onderzoeksgegevens beschikten, 
hebben we besloten dat School A een pilotonderzoek zou vormen. Met andere woorden: we 
hebben eerst onderzoeksgegevens verzameld en toen de keuze voor een inductieve aanpak 
gemaakt (zie figuur 4.2). Nadelig aan deze aanpak is dat we nauwelijks mogelijkheid meer 
hebben gehad aanvullende en ontbrekende onderzoeksgegevens te verzamelen voor de vijf 
casussen (School B tot en met F) naar aanleiding van de resultaten van het pilotonderzoek. 
Yin (1994) geeft aan dat wijzigingen in de onderzoeksopzet zijn toegestaan, mits deze 
nauwkeurig verantwoord worden. Dit hebben wij gedaan in paragraaf 4.1. Het verkennend 
onderzoek op School A heeft ertoe bijgedragen dat wij gedetailleerdere antwoorden hebben 
kunnen geven op de onderzoeksvragen (zie paragraaf 10.1). De verandering in 
onderzoeksopzet is dus waardevol geweest in verband met het theorievormend karakter 
ervan.  
 
In het methodehoofdstuk hebben we ook verantwoord dat we het vervolgonderzoek als een 
meervoudige, geneste gevalsstudie (multiple, embedded case study design) (Yin, 1994) 
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hebben opgezet. Onder genest wordt verstaan dat er binnen iedere casus meerdere 
analyse-eenheden in het onderzoek betrokken worden. Bijvoorbeeld een onderzoek naar 
teamontwikkeling binnen een groter zelfstandig onderzoek over het leren van docenten 
binnen de context van de schoolorganisatie. Wij hebben op verschillende niveaus in de zes 
schoolorganisaties onderzoek verricht en deze onderzoeken gericht op verschillende 
deelaspecten van ons conceptueel model (geformuleerd in de vorm van vijf 
veronderstellingen). Bij nader inzien vinden wij onze invulling van genest onderzoek minder 
scherp dan het door Yin (1994) ontwikkelde ‘embedded design’ waarbij elk deelonderzoek 
een zelfstandig onderzoek vormt binnen het geheel van een grotere gevalsstudie. 
 
 
Dataverzameling 
Wat betreft de dataverzameling in het kader van de enkelvoudige gevalsstudies kunnen we 
drie kritische opmerkingen plaatsen wat betreft onze aanpak. Ten eerste hebben we veel 
verschillende soorten onderzoeksgegevens verzameld (zie figuur 4.4). Deze gegevens 
hebben betrekking op interventies en resultaten van interventies, processen, 
organisatorische condities en opvattingen van medewerkers in de onderbouw en hun 
leidinggevenden. Vanaf het begin van onze onderzoeksperiode hebben we breed informatie 
verzameld. Zoals eerder genoemd in deze paragraaf, is er in het laatste onderzoeksjaar 
geen ruimte en tijd meer geweest om aanvullende onderzoeksgegevens op te halen ten 
behoeve van onderzoek naar specifieke onderdelen van ons conceptueel model. Yin (1994) 
merkt in dit kader op dat je als onderzoeker gegevens mag blijven verzamelen als je dit maar 
nauwkeurig verantwoord. Op dit punt kunnen wij onze dataverzameling verbeteren. Ten 
tweede is het aantal informanten, met name wat betreft het leidinggevend kader en de 
informele leiders in School B tot en met F, relatief beperkt gebleven (zie figuur 4.3). In alle 
gevallen hebben we de school zelf de keuze gelaten wie bij welke interviews en gesprekken 
aanwezig zou zijn. Wij hebben steeds het advies gegeven zoveel mogelijk medewerkers te 
selecteren en zorg te dragen voor een spreiding van opinies. Dit advies is lang niet altijd 
opgevolgd met als gevolg dat wij minder leidinggevenden en docenten hebben kunnen 
interviewen of per vragenlijst hebben kunnen bevragen dan gewenst en noodzakelijk. Ook in 
het kader van de data-analyse zijn we ons te allen tijde bewust van het aantal respondenten 
en de gevolgen hiervoor voor de betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens. Ten derde 
zijn alle onderzoeksbronnen van elke casus in chronologische volgorde opgeslagen en 
gecodeerd, inclusief het verificatie- en reflectiegesprek (zie bijlage 2). Dit hebben wij 
nauwkeurig gedaan. 
 
 
Data-analyse 
Ten behoeve van de selectie van relevante informatie uit de onderzoeksbronnen voor School 
A zijn vier onderzoeksvragen leidend geweest. Over de overige vijf casussen zijn dit de vijf 
veronderstellingen met bijbehorende indicatoren. Voor de afzonderlijke onderzoekers 
hebben de indicatoren als helder sturende en richtinggevende criteria gediend voor de 
selectie van citaten en fragmenten uit de onderzoeksbronnen. Een uitzondering hierop heeft 
veronderstelling 4 gevormd (zie paragraaf 10.1). Bij het gezamenlijk keuzemoment voor het 
wel/niet opnemen van een citaat/fragment in de resultatensectie hebben de indicatoren in de 
functie van checklist hun dienst ook bewezen. Aanvullend hierop willen we opmerken dat wij 
bewust hebben gekozen niet met aantallen signaalwoorden te werken, hetgeen in kwalitatief 
onderzoek veel voorkomt (Braster, 2000, p.115). Wij hebben gezocht naar citaten en 
fragmenten die een indicatie of contra-indicatie vormen voor hetgeen in de indicatoren van 
een veronderstelling wordt beweerd. Naast de context van het onderzoeksresultaat en 
aanwezige relevante voorwaarden, waarover we hiermee beschikken, dragen complete 
passages bij aan de kwaliteit van onze onderzoeksresultaten. Dit vinden wij waardevol in het 
kader van het realiseren van een ‘chain of evidence’ (Yin, 1994, p.98/99). 
 
Voor elke gevalsstudie zijn op basis van de resultaten bij elke veronderstelling beredeneerde 
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conclusies getrokken. Dit is een intersubjectief proces geweest, maar hierbij hebben beide 
onderzoekers intensief samengewerkt om in geval van verschillen in interpretaties 
consensus te bereiken. De wijze waarop in paragraaf 4 van elk van de vijf hoofdstukken van 
de vijf scholen is beredeneerd in welke mate de resultaten de betreffende veronderstelling 
ondersteunen, zou verbeterd kunnen worden. Hiertoe dienen de indicatoren bij de 
veronderstellingen scherper geformuleerd te worden, zodat de kans op verschillen in 
interpretaties kleiner wordt. 
 
Aan de hand van de geformuleerde conclusies volgt per gevalsstudies een uitvoerige 
discussie. Dit is gebeurd aan de hand van de in hoofdstuk 3 ontwikkelde analyse-
instrumenten. Met behulp van deze modellen hebben we geprobeerd relaties te leggen 
tussen onze onderzoeksgegevens en de theorie. Ook hier treffen we een inductief element 
aan in onze onderzoeksaanpak, met andere woorden: empirische generalisaties zijn 
uitgewerkt in een theorie. Braster (2000, p.29) benoemt deze aanpak als de gefundeerde 
theoriebenadering (Grounded Theory van Glaser & Strauss (1967)). Daarnaast is er sprake 
van deductie. Een belangrijk onderdeel van de discussie per gevalsstudie is namelijk ‘de fit’ 
van het conceptueel model. Hiermee wordt de vraag beantwoord in hoeverre het 
conceptuele model en de relaties tussen de begrippen in dit model een goede voorspeller 
zijn voor de werkelijkheid die we in de betreffende gevalsstudie hebben aangetroffen. We 
hebben geprobeerd dit zo nauwkeurig mogelijk te verwoorden aan de hand van plausibele 
redeneringen. Op het moment dat tijdens het verificatie- en reflectiegesprek is gebleken dat 
de door ons geformuleerde resultaten en conclusies niet voldoende nauwkeurig of volledig 
zijn gebleken, zijn deze bevindingen in een aparte paragraaf genoteerd. Voor één casus 
hebben nuanceringen tijdens het verificatie- en reflectiegesprek gevolgen gehad voor een 
van de analyse-modellen in de discussieparagraaf. Deze is aangepast, zodat hiermee aan 
de betrouwbaarheid van de visualisatie is voldaan. Op basis van het voorgaande constateren 
wij dat de discussies van de afzonderlijke gevalsstudies nauwkeurig en betrouwbaar tot 
stand zijn gekomen. 
 
 
10.3.2 Cross case analyse: reflectie op methodologie 
Reflecterend op de methodologie van de door ons uitgevoerde cross case analyse willen we 
drie opmerkingen maken. De eerste opmerking heeft betrekking op de inzet en bijdrage van 
de twee onderzoekers aan dit promotieonderzoek. De vijf casussen die gezamenlijk zeven 
onderzoekseenheden vormen, zijn door beide onderzoekers afzonderlijk gescoord (zie 
paragraaf 4.3). Hetzelfde geldt voor de inschatting van de mate van institutionalisering per 
gevalsstudie. Ten behoeve van de betrouwbaarheid zou het een meerwaarde kunnen zijn 
geweest om tevens een onafhankelijke beoordelaar te vragen de veronderstellingen en de 
mate van institutionalisering te scoren op basis van de resultaten en conclusies van elke 
afzonderlijke gevalsstudie. De reden hiervoor is de veronderstelling dat hoe meer mensen 
betrokken zijn bij de interpretaties van onderzoeksgegevens, hoe beter dit is. Echter, er zijn 
ook enkele kanttekeningen te plaatsen bij het consulteren van meerdere onderzoekers, 
namelijk welke onderzoeker met welke deskundigheid wordt geraadpleegd en hoe bereik je 
overeenstemming in geval van meerdere interpretaties (Braster, 2000). Aangezien bij 
nagenoeg alle inschattingen van de twee onderzoekers geen noemenswaardige verschillen 
zijn aangetroffen, hebben wij er niet voor gekozen een onafhankelijke beoordelaar te 
raadplegen. Onze tweede opmerking sluit hierop aan. De scores op de veronderstellingen en 
de inschatting van de mate van institutionalisering hebben we niet meer voorgelegd aan de 
scholen ofwel leden van de schoolleiding. Weliswaar zijn onze beoordelingen gebaseerd op 
door hen geverifieerde resultaten en conclusies, maar het zou nog zuiverder en meer 
betrouwbaar zijn geweest, als we dit wel hadden gedaan. De planning van dit onderdeel van 
ons promotieonderzoek (zomervakantie) heeft dit niet mogelijk gemaakt. Een derde en 
laatste reflectieve opmerking met betrekking tot de methode van cross case analyse betreft 
de nauwkeurige wijze waarop de redeneringen van de patronen A, B en C tot stand zijn 
gekomen. Toulmins argumentatieschema (Braster, 2000, p.77; Van Eemeren et al., 1978, 
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p.139/140) heeft het ons mogelijk gemaakt onze redeneringen te rechtvaardigen volgens de 
aanpak van ‘pattern matching’ (Yin, 1994). Figuur 10.8 geeft een schematische weergave 
van het proces van patroonvergelijking (Trochim, 1989). 
 

 

 
 

Figuur 10.8 Het proces van patroonvergelijking (Trochim, 1989). 
 
Trochim (1989) geeft aan dat er voor de taak van conceptualiseren geen vaste regels zijn. 
Hetzelfde geldt voor de beperkte aandacht voor het organiseren van de data, terwijl wij dit 
als een belangrijke taak hebben ervaren in de databases van de zes gevalsstudies. Om 
patroonvergelijking te kunnen toepassen, is het noodzakelijk dat ruwe concrete data worden 
geabstraheerd tot een patroon dat kan worden vergeleken met het theoretische patroon. De 
vijf veronderstellingen met bijbehorende indicatoren hebben hierbij richting gegeven. Zoals in 
de volgende paragraaf nader wordt toegelicht, hebben wij als onderzoekers veel 
beslissingen genomen om te voldoen aan de afspraken in het kader van betrouwbaarheid en 
validiteit. Van Veldhuizen (2010) meldt dat in de literatuur over partoonvergelijking weinig 
aandacht is voor dit essentiële proces. Op basis van onze uitgebreide beschrijving van de 
gevolgde methodologie tijdens de gevalsstudies en cross case analyse en de wijze waarop 
we hebben voldaan aan betrouwbaarheid en validiteit (hoofdstuk 4 en paragraaf 10.3.3) mag 
gesteld worden dat we het proces van patroonvergelijking nauwkeurig hebben opgepakt. Het 
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resultaat in de vorm van redeneringen binnen de drie patronen A, B en C (paragraaf 10.1) 
bevestigt dit. 
 
 
10.3.3 Anonimiteit, betrouwbaarheid en validiteit  
Naast een kritische reflectie op de dataverzameling en data-analyse gedurende dit 
promotieonderzoek hebben we in hoofdstuk 4 een paragraaf gewijd aan betrouwbaarheid en 
validiteit. Alvorens hier kritisch naar te kijken, willen we iets opmerken over de nagestreefde 
anonimiteit. Zoals in paragraaf 4.4.1 onder het kopje Anonimiteit en ethiek is beschreven, 
hebben wij op verschillende manieren bijgedragen aan de anonimiteit van de respondenten 
en de scholen. Vragenlijsten zijn anoniem ingevuld en verwerkt tot anonieme rapportages. 
Gespreksverslagen zijn zo goed mogelijk geanonimiseerd door geen namen te noemen. 
Omdat we het belangrijk vinden standpunten, meningen en ideeën vanuit verschillende 
perspectieven te beschrijven, hebben we, in plaats van namen, functies van respondenten in 
de gespreksverslagen opgenomen. Kortom: alle bewerkingen van onze 
onderzoeksgegevens zijn geanonimiseerd. Desondanks is het niet te voorkomen dat 
combinaties van gegevens voor nauw betrokkenen en ingewijden personen te herleiden zijn 
tot de school van herkomst. Rekening houdend met de helderheid en leesbaarheid van de 
resultaten van dit proefschrift en de hiermee samenhangende ‘chain of evidence’ (Yin, 1994) 
is verdere anonimiteit niet wenselijk. Ons inziens hebben we de anonimiteit zo goed mogelijk 
gerealiseerd.  
 
Vervolgens geeft figuur 10.9 een beknopte samenvatting van de mate waarin wij aan de 
afspraken omtrent betrouwbaarheid en validiteit hebben voldaan. 
 

Betrouwbaarheid Reflectie 

Vastleggen van theoretische en 
methodologische uitgangspunten.  

Door middel van onze hoofdstukindeling en planning 
van activiteiten wordt de fasering van de diverse 
onderdelen van het pilotonderzoek, de enkelvoudige 
gevalsstudies en de cross case analyse inzichtelijk. 
Het theoretisch referentiekader (paragraaf 2.7) vormt 
het onderzoekskader voor het pilotonderzoek op 
School A. Het conceptueel kader met 
veronderstellingen heeft deze functie voor School B tot 
en met F.  

Keuze voor de scholen, het 
benaderen van de scholen voor 
medewerking en het maken van 
afspraken op scholen voor 
dataverzameling. 

Correct uitgevoerd (zie paragraaf 10.3.1) 

Wijze van samenwerking tussen 
de onderzoekers en 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

Volgens heldere afspraken en procedures over de 
taakverdeling en werkwijze. Voldaan aan 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: zie paragraaf 
10.3.2 

Vraagstelling van de vragen in 
interviews, focusgesprekken en 
vragenlijsten 

Toetsing van interviewschema’s op een OVC-school. 
Gebruik gemaakt van expertise van ervaren 
onderzoekers Kennisnet. 

Onderzoekslogboek Mailcorrespondentie tussen beide onderzoekers, 
gespreksverslagen van afspraken, versiebeheer van 
resultaten, conclusies en discussies, digitaal bewaren 
van aantekeningen.  

Opzet en afspraken over de wijze 
van verzamelen van gegevens. 

Vastgelegd in meerdere documenten en gedurende 
het onderzoek steeds geëvalueerd en indien nodig 
bijgesteld door de onderzoekers (zie hoofdstuk 4). 
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Archivering van de bronnen Alle bronnen zijn opgeslagen in de vorm van papieren 
originelen of kopieën en geordend per casus in een 
onderzoeksdatabase.  
Van alle interviews zijn opnamen gemaakt. Om te 
voorkomen dat non-verbale communicatie verloren 
gaat, hebben we geprobeerd deze zo mogelijk op te 
tekenen tijdens de interviews en op te nemen in de 
gespreksverslagen.  

Onderzoeksbronnen: 
- Eenduidige kenmerken voor een 
bron  
- Overzicht van bronnen 

 
Iedere bron heeft een uniek kenmerk bestaande uit de 
letter van de casus en een volgnummer (code). 
Een overzicht van alle bronnen per casus is 
opgenomen in bijlage 2. 

Voorlopige casusbeschrijvingen De beschrijvingen van de casussen zijn apart 
gearchiveerd (papier en digitaal). Ze komen overeen 
met de hoofdstukken 3, 5, 6, 7, 8 en 9. 

Verificatie en reflectie bij 
informanten 

Alle gespreksverslagen, van zowel afgenomen 
interviews als besprekingen van resultaten van 
vragenlijsten of de stand van zaken, zijn ter verificatie 
en goedkeuring aan de respondenten voorgelegd 
(‘members check’, genoemd door Braster (2000), 
gebaseerd op Guba (1981) en Stake (1995)). 
Eventuele aanpassingen zijn door de onderzoekers 
overgenomen.  

Validiteit Reflectie 

Gebruik van verschillende 
gegevens uit meerdere bronnen  

We hebben voldaan aan de in hoofdstuk 4 toegelichte 
data-triangulatie, onderzoeker-triangulatie, theorie-
triangulatie en methode-triangulatie (Yin, 1994). 

Relatie tussen gegevens en 
conclusies (chain of evidence)  

Door middel van genummerde fragmenten waarin 
herleidbare citaten uit de onderzoeksbronnen centraal 
staan, hebben we een bijdrage geleverd aan wat 
Efimova (2009) ’thick description’ noemt (zie paragraaf 
4.2.2).  

Verificatie bij de informanten Autoriseren en verbeteren van verslagen; 
herkenbaarheid van en reflectie op gevalstudie. 

Pattern matching als cross case 
analyse 

We hebben een vergelijking kunnen maken tussen een 
voorspeld patroon in de vorm van een conceptueel 
model met veronderstellingen (paragraaf 3.8.8) en een 
empirisch vastgesteld patroon of alternatieve patronen 
(patroon A, B en C) (paragraaf 10.1). 

Replicatielogica  Onderzoeksontwerp: meervoudige, geneste, 
gevalsstudie. Zie kritische opmerking over mate van 
genestheid in paragraaf 10.3.1. 

Figuur 10.9 Reflectie: betrouwbaarheid en validiteit. 
 
Tot slot hebben we als een soort eindcontrole het werk van Ghesquière, Maes & 
Vandenberghe (2004) naast de door ons gerealiseerde afspraken met betrekking tot 
betrouwbaarheid en validiteit van onze meervoudige gevalsstudie en cross case analyse 
gelegd. Geconcludeerd kan worden dat aan de door Ghesquière et al. (2004) genoemde 
vormen van externe en interne betrouwbaarheid hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor de 
interne en externe validiteit. Wat betreft de mate van subjectiviteit geven zij aan dat het heel 
belangrijk is om deze zo expliciet mogelijk te maken. Zij refereren aan Peshkin (1998) die 
stelt dat de dataverzameling aan de ene kant en de interpretatie en evaluatie ervan aan de 
andere kant strikt gescheiden moeten worden. Het bijhouden van een onderzoeksdagboek 
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waarin gevoelens, ervaringen en reflecties van de onderzoekers gedurende de 
onderzoeksperiode beschreven worden, is een manier om met deze subjectiviteit om te 
gaan. Op basis van de reflectie op dit punt (zie figuur 10.9) kunnen we constateren dat we 
onze onderzoeksmethodologie kunnen verbeteren. 
 
 
10.4 Aanbevelingen aan schoolleiders en innovatieadviseurs 
“Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk” is een innovatieonderzoek in zes 
scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen die in dit onderzoek participeren zijn soms 
kort geleden, maar sommige al vele jaren, bezig met het verbeteren en vernieuwen van het 
onderwijs. Wij hebben ons gericht op een belangrijk en ingrijpende vernieuwing in de 
vernieuwing, namelijk de invoering van ict in al zijn verschijningsvormen en mogelijkheden 
voor gebruik in het onderwijs. Het gebruik van digiborden, elo’s en gedigitaliseerd 
leermateriaal is meer dan zomaar een technische innovatie. Uit de casusbeschrijvingen is 
duidelijk geworden dat dit type innovaties complex en weerbarstig is en vaak een grote 
impact heeft op het functioneren van mensen in de organisatie en vooral ook in hun denken 
en diepgewortelde ideeën over wat ‘goed’ onderwijs is. In de onderzoeks- en vakliteratuur 
vinden we steeds meer aanwijzingen dat dit soort innovaties niet goed topdown en op basis 
van een projectplanning ‘georganiseerd’ kunnen worden. Dit geldt niet alleen voor het 
onderwijs, maar voor alle typen organisaties waar het draait om mensen en hun persoonlijke 
betrokkenheid. Docenten, hun opvattingen, hun soms langjarige ervaring, maar ook de 
relaties tussen mensen in een organisatie (hoe ze het beste kunnen samenwerken) zijn geen 
‘dingen’ die je kunt manipuleren. Er ontstaan steeds meer aanwijzingen dat het type 
onderwijsvernieuwingen die het onderwerp zijn van dit promotieonderzoek, meer vragen dan 
een beheerste vorm van planmatige invoering van nieuwe technische systemen, 
organisatiestructuren en instructiemodellen. De twee belangrijkste inzichten uit dit onderzoek 
kunnen we samenvatten in de begrippen: recursiviteit (of wederkerigheid) en 
betekenisgeving (sensemaking in de Engelstalige literatuur).  
 
Het eerste begrip heeft betrekking op het paradigmatische uitgangspunt dat 
onderwijsinnovatie bestudeerd moet en kan worden vanuit het perspectief dat 
schoolorganisaties levende systemen zijn die gekarakteriseerd worden door dynamische en 
cyclische processen. Schoolorganisaties die ingrijpende vernieuwingen aanpakken, zijn op 
alle organisatieniveaus tegelijk in beweging: het niveau van iedere individuele medewerker, 
het niveau van groepen, teams en gemeenschappen en tenslotte het institutionele niveau 
van de organisatie, gekarakteriseerd door organisatiehandboeken, roosters, strategische 
beleidsplannen en PR-brochures. Positieve en negatieve feedback zorgen voor afwisseling 
tussen orde en chaos, tussen rust en onrust. Niet alles is voorspelbaar en niet alles is 
volledig regelbaar en organiseerbaar. Alles hangt daadwerkelijk met alles samen en de 
belangrijkste reden daarvan is dat schoolorganisaties uit mensen bestaan, die op al die 
niveaus tegelijk functioneren. En achter dat functioneren, het uiterlijk gedrag, zitten 
denkbeelden, opinies, mentale schema’s over hoe de (onderwijs)werkelijkheid eruit ziet (of 
hoort te zien). Dat is de betekenis die mensen hechten aan woorden, aan strategische 
beleidsplannen, aan de werksituatie, aan het gedrag van leerlingen en collega’s. Als het gaat 
om onderwijsvernieuwing, bijvoorbeeld de invoering van elo’s en gedigitaliseerd 
leermateriaal, dan gaat het - zo hebben wij aangetoond - om verandering van de mentale 
modellen en diepste overtuigingen van mensen. En dat kan niet afgedwongen worden, maar 
daar is persoonlijke betrokkenheid voor nodig, overleg, en gezamenlijke praktijkervaringen, 
waarna vervolgens weer samen gereflecteerd kan worden over die ervaringen. Dit hebben 
wij wetenschappelijk trachten aan te tonen in paragraaf 10.1, in een breder perspectief gezet 
in paragraaf 10.2 en vervolgens in een zevental stellingen neergelegd. In het navolgende 
zullen we een aantal van onze ervaringen en inzichten ‘highlighten’. We doen dit aan de 
hand van de stellingen die we hier herhalen, gevolgd door aanbevelingen aan schoolleiders, 
innovatieleiders en innovatieadviseurs.  
 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B 10 Discussie: cross case analyse 

222 

Stelling 1 
Institutionalisering van onderwijsvernieuwingen met de karakteristiek van een tweede of 
derde orde vernieuwing moet niet alleen beoordeeld worden op gedragsniveau van docenten 
of het gebruik van procedures en middelen, maar ook op de fundamentele verandering van 
het interne werkmodel van docenten en andere relevante betrokkenen zoals 
leidinggevenden.  
 
Stelling 2 
De effectiviteit van strategisch innovatiebeleid van een school hangt af van de inschatting of 
de invoering en verankering van de vernieuwing een sterk beroep zal doen op aanpassing of 
reconstructie van opvattingen en interne werkmodellen van docenten en leidinggevenden. 
 
De aanbevelingen die uit deze twee stellingen voortkomen, zijn vooral gericht op degenen 
die het initiatief nemen tot een vernieuwing van het onderwijs en de ontwikkeling van de 
school als organisatie. De essentie is duidelijk. Een ingrijpende vernieuwing is pas geslaagd 
als hij tussen de oren zit van de mensen waar het om gaat. In het onderwijs zijn dat de 
docenten, het onderwijsondersteunend personeel, de leerlingbegeleiders en al diegenen die 
voor en met de leerlingen krachtige leersituaties scheppen en een sfeer creëren die bijdraagt 
aan de ontwikkeling van leerlingen, niet alleen cognitief (bepaald door de kerndoelen en 
eindtermen), maar ook affectief en sociaal. Alleen als een groot deel van de docenten- laten 
we zeggen 80% - vanuit dezelfde visie en denkbeelden en op basis van gedeelde ervaringen 
het nieuwe onderwijsconcept als uitgangspunt neemt van pedagogisch-didactisch handelen, 
spreken wij van institutionalisering van de vernieuwing. Resultaten van enthousiaste 
voortrekkers, kartrekkers, ‘early adopters’, of hoe ze ook genoemd worden, zijn geen 
indicatie van een snel succes. Ze betekenen dat iets kan, maar ze betekenen niet dat de 
collega’s iets later ‘vanzelf’ zullen volgen. ‘Vanzelf’ bestaat dus niet bij in dit soort innovaties. 
Iedere medewerker of iedere groep heeft zijn eigen weg te gaan en die kost steeds opnieuw 
energie. De olievlekwerking is een misleidende metafoor gebleken. De tweede stelling is een 
consequentie van de eerste. Bij het ‘plannen’ van een vernieuwing, al dan niet onder druk 
van lokale omstandigheden, maatschappelijke verwachtingen of wet- en regelgeving, lijkt het 
ons verstandig om van te voren een aantal zaken in te schatten: 
- Hoe zwaar is de vernieuwing voor de mensen die hem gaan dragen? Hoe zeer wordt een 
beroep gedaan op veranderingen in gewoonten en diep verankerde denkbeelden en 
gevoelens van hen? 
- Welke inzet zal nodig zijn om de vernieuwing te laten ‘gebeuren’? Wat is nodig op 
organisatorisch en randvoorwaardelijk vlak, maar vooral welke individuele en collectieve 
leerprocessen gaan belangrijk worden? 
- Is het leidinggevend kader in staat om leerprocessen van collega’s te begeleiden? Is er ook 
binnen het leidinggevend kader leercapaciteit hiervoor aanwezig? Hoe open moet het 
strategisch beleidsplan zijn om wel richting aan te geven, maar ook ruimte te laten voor 
(tijdelijke, maar op dat moment noodzakelijke) koersveranderingen tijdens de rit? 
 
Stelling 3 
Onderwijsinnovatie kan het beste begrepen worden als een continue en cyclisch proces van 
individuele en collectieve betekenisgeving en sociaal interactief leren binnen de praktijk van 
de werksetting en de context van de schoolorganisatie.  
 
Stelling 4 
Het dynamische model voor organisatieleren van Crossan et al., (1999), dat in figuur 3.4 is 
weergegeven, kan gebruikt worden om routes uit te zetten in het innovatielandschap van een 
school dat bestaat uit verknopingen van individuele en collectieve leerprocessen. 
 
Uiteraard sluiten deze stellingen aan bij de eerste twee, alleen gaan ze niet over het begin 
en het einde van de vernieuwing, maar over het proces ertussen. Overigens, het einde van 
de vernieuwing is geen passende typering van stelling 1. De kern van het soort 
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vernieuwingen dat wij bespreken, heeft te maken met duurzaamheid en continuïteit. Het 
proces stop niet, maar er is sprake van een evolutie. Betrokken en op ontwikkeling gerichte 
docenten - reflective practitioners worden ze in de literatuur genoemd - blijven werken aan 
verbeteringen en vernieuwingen. Dit heeft te maken met onze opvatting dat vernieuwen niet 
los te zien is van leren. Vandaar dat het concept ‘organisatieleren’ centraal staat in ons 
onderzoek. Wij hebben aangetoond dat het een praktisch hulpmiddel is om leerprocessen in 
organisaties te begrijpen en in te zien waar de winst te halen valt als onderwijsvernieuwing 
en schoolontwikkeling in het geding zijn. Centraal in dit concept staat dat leren en 
veranderen op drie niveaus tegelijk plaatsvindt en in samenhang met elkaar gestimuleerd 
moeten worden. Collectieve leerprocessen vormen de spil tussen het leren van mensen 
individueel en het werken vanuit een gemeenschappelijke visie die op een gegeven moment 
breed in de afdeling of gehele organisatie te constateren zou moeten zijn. In paragraaf 10.2 
zijn we uitvoerig stil blijven staan bij de verschillende vormen van gezamenlijk leren, die 
onder andere van elkaar verschillen in de mate waarin ze een expliciete opbrengst hebben of 
waarbij het net zo belangrijke persoonlijk leren een nevenopbrengst is. Wij hebben ontdekt 
dat - bewust gestuurd of spontaan ontstaan, soms tegen de verdrukking in en niet altijd 
gekoppeld aan de formele organisatiestructuren - de school is samengesteld uit grote 
hoeveelheden van dit soort lerende verbanden tussen medewerkers. Wij hebben dit 
uitgebeeld in de ‘kikkerdril’ in het centrum van figuur 10.7. Onze aanbeveling is om hier oog 
voor te leren krijgen en er gebruik van te maken. Wanneer zoveel mogelijk mensen bijdragen 
aan het activeren en richten van het impliciet aanwezige lerend vermogen in de richting van 
de visie, spreken wij van een school met hoge capaciteit voor gespreid en innovatief 
leiderschap. Daarmee zijn we aangeland bij de laatste drie stellingen. 
 
Stelling 5 
Het is noodzakelijk dat ook leidinggevenden op alle niveaus van de schoolorganisatie 
denken en handelen vanuit een gedeeld strategisch concept. Dit concept bestaat uit twee 
componenten: een visie op het onderwijs aan leerlingen en een visie op het bevorderen van 
gezamenlijke leerprocessen bij professionals.  
 
Stelling 6 
Leiding geven aan het leren van docenten en de aandacht voor de inrichting en 
(re)organisatie van krachtige leeromgevingen vereist het omgaan met de spanning tussen 
feed forward en feedback binnen de routekaart die aangegeven wordt door het model van 
organisatieleren.  
 
Stelling 7  
De functie en opbrengst van gezamenlijk leren in het model van organisatieleren wordt 
gerealiseerd in de leiderschapspraktijk. De interdependenties tussen leider (formeel of 
informeel), de andere actoren in de situatie en de kenmerken van de werksetting van dat 
moment bepalen of individuele of collectieve leerprocessen tot stand komen en in hoeverre 
ze bijdragen aan het geleidelijke proces van verankering van de nagestreefde vernieuwing. 
 
We noemden hiervoor het innovatieve leiderschap ‘gespreid’. Dat heeft voor ons meerdere 
betekenissen die in dit onderzoek hun waarde hebben bewezen. In de literatuur is verschil 
van mening over de mate waarin vernieuwingen, die het moeten hebben van leerprocessen 
van individuen en groepen, beheerst en gestuurd kunnen worden of dat leidinggevenden 
moeten erkennen dat docenten individueel en in gemeenschap intelligente keuzen kunnen 
maken en gezamenlijk al werkend, reflecterend en in dialoog de vernieuwing vorm kunnen 
geven. Voor ons is dit een te scherp geformuleerd dilemma. Wij denken dat wanneer het 
leidinggevend kader - en voor ons is dat niet scherp begrensd, want daar horen ook de 
informele leiders bij - in staat is om een lerende gemeenschap te vormen van leiders, het 
dilemma omzeild kan worden. Wat voor docenten goed is - namelijk leren in 
gemeenschappen en teamverbanden om vernieuwingen te verankeren - is ook goed voor 
leidinggevenden in managementteams (horizontaal en verticaal in de organisatie). Wat ons 
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daarbij voor ogen staat, zijn twee zaken die wij als resultaat van ons onderzoek als suggestie 
aan schoolleiders doen. Bij het leidinggeven aan een school in een vernieuwingsproces komt 
de oriëntatie op leren (individueel en collectief) en het ontwikkelen van de gevoeligheid om 
momenten en situaties op te merken waar ‘het gebeurt’ op de eerste plaats. Geen enkele 
leidinggevende, op welk niveau dan ook, kan het zich volgens ons permitteren om de 
oriëntatie op leerprocessen van medewerkers te delegeren. Een voorwaarde is dat ook 
binnen het management een gemeenschappelijke beeld bestaat van wat de vernieuwing 
inhoudt en hoe leerprocessen in de organisatie geoptimaliseerd kunnen worden. Dit houdt in 
dat er sprake is van convergentie in denken en differentiatie in taken, afhankelijk van de rol 
en plaats in de school. De uitoefening van leiderschap is situationeel en omvat alle rollen. 
Daarmee bedoelen we dat niet alle leiderschap op ieder moment karaktertrekken kan 
vertonen van bijvoorbeeld transformationeel leiderschap. De uitoefening van leiderschap is 
een voortdurende aaneenschakeling van leiderschapspraktijken. De praktijk van het 
leidinggeven - dat is het uitgangspunt in ons onderzoek - wordt niet alleen bepaald door de 
leidinggevende, maar door de leidinggevende in wederzijdse afhankelijkheid van de andere 
actoren en de specifieke kenmerken van de situatie van dat moment. Steeds zal de 
leidinggevende de spanning voelen tussen acties die ruimte creëren voor exploratiegedrag, 
hetgeen een doorbreking vereist van de bestaande orde, en het handhaven van de rust om 
te consolideren wat is bereikt. Het blijft echter een balanceeract die beter lukt naarmate de 
‘anderen’ binnen de leiderschapspraktijk zich betrokken voelen en de setting meewerkt. 
Grote problemen ontstaan, zo hebben wij gemerkt, wanneer enerzijds docenten worden 
gestimuleerd de dingen anders te doen of nieuwe inzichten te ontwikkelen, terwijl 
tegelijkertijd de oude structuren (roosters, groepsindelingen, infrastructurele randcondities) 
gehandhaafd worden.  

 
 
10.5 Suggesties voor vervolgonderzoek 
Tijdens dit onderzoek hebben we geconstateerd dat voor School E een langere 
onderzoeksperiode wenselijk zou zijn geweest. Zoals wij in paragraaf 10.1 hebben 
beschreven, behoort onderzoekseenheid E niet tot patroon A of patroon B, maar vertoont 
deze een afwijkend patroon (lichtgrijs in figuur 10.3). Bij deze eenheid is de periode van 
invoering van gedigitaliseerd leermateriaal bij de afsluiting van het onderzoek heel kort 
geweest. Afhankelijk van een aantal ontwikkelingen kan School E evolueren in de richting 
van patroon A en dan past School E in het patroon waarbij contextmanagement en veel 
aandacht voor collectief leren in een mix van interventies bevorderlijk is voor de 
institutionalisering van de vernieuwing. Wanneer echter hypothese 2 opgaat - het krachtig 
doorzetten van veel interventies gericht op structuren die docenten ‘dwingen’ tot gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal -, zou dat tegen onze verwachting in het volgende betekenen. 
Ook zonder aandacht voor gezamenlijke reflectie en betekenisgeving in lerende 
gemeenschappen kan langdurige blootstelling aan zo veel mogelijk verschillende en vaak 
herhaalde trainings- en gebruikssituaties docenten ertoe brengen hun onderwijs aan te 
passen aan de gewenste praktijk (Coburn, 2004). Dit zou onderzocht kunnen worden in een 
nieuwe meervoudige gevalsstudie, waarin twee typen scholen geanalyseerd worden. De 
eerste soort lijkt op School C. Bij dit type scholen wordt voorspeld dat institutionalisering 
plaatsvindt op zowel gedragsniveau als accomodatieniveau (aanpassing van het interne 
werkmodel) en dat de vernieuwing duurzaam is en verder evolueert. Het andere type lijkt op 
School E in de alternatieve situatie die wij hiervoor beschreven hebben. Voor dit type 
scholen luidt de voorspelling dat na verloop van tijd ook institutionalisering optreedt, maar dat 
deze overwegend op het assimilatieniveau ligt, met andere woorden docenten gebruiken 
gedigitaliseerd leermateriaal aangepast aan hun eigen referentiekader.  
 
In paragraaf 10.3 hebben we gereflecteerd op de mate van genestheid van de meervoudige 
gevalsstudie die wij hebben uitgevoerd. We hebben geconstateerd dat dit scherper zou 
kunnen. Een eerste aanleiding voor onderzoek heeft betrekking op onderwijsconcepties. Uit 
paragraaf 10.2.1 is gebleken dat we geen systematische gegevens hebben over de 
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achterliggende onderwijsconceptie van de docenten in de teams van de drie 
onderzoekseenheden waarbij wij institutionalisering vaststellen. Binnen deze drie 
onderzoekseenheden geeft onderzoek hiernaar een heel relevante en wenselijke verdieping. 
De discussie in paragraaf 10.2.2 over lerend vernieuwen biedt een tweede aanleiding. 
Binnen de verschillende onderzoekseenheden zou zelfstandig onderzoek naar individuele en 
collectieve leerprocessen en uitkomsten ervan wenselijk zijn. Dit maakt het mogelijk vast te 
stellen of een groep docenten bezig is met ‘networking’ of dat ze een ‘learning team’, een 
‘working team’, een ‘community of practice’ of zelfs een ‘community of learners’ vormen (De 
Laat & Simons, 2002). Hiermee hangt ook samen in hoeverre de formulering van 
veronderstelling 2 te algemeen is geweest. Dit komt onder andere tot uiting in de 
vraagtekens bij de onderzoekseenheden C mhv en School E. Deze verfijning van het 
onderzoek geeft meer inzicht onder welke condities bepaalde vormen van collectief leren en 
welke combinaties van collectief leren van doorslaggevende aard zijn.  
 
In paragraaf 4.3 hebben wij een aantal criteria genoemd aan de hand waarvan wij de 
institutionalisering van de vernieuwing in de zeven onderzoekseenheden hebben gescoord. 
Nieuw onderzoek naar een betrouwbaar en valide instrumentarium om de mate van 
institutionalisering te bepalen in de sfeer van stelling 1 uit paragraaf 10.2 is meer dan 
wenselijk.  
 
Het integraal conceptueel model van de ontwikkeling en institutionalisering van een 
complexe onderwijskundige vernieuwing dat wij in paragraaf 10.2 hebben ontwikkeld (figuur 
10.5 en figuur 10.7) biedt een breed kader voor aanvullend onderzoek. Micro-onderzoek met 
betrekking tot leiderschap zou binnen dit kader noodzakelijk zijn. Door middel van 
(gestructureerde) observaties, logboeken en (opgenomen) diepte-interviews kan onderzoek 
verricht worden naar leiderschapspraktijken bij cruciale leiderschapsgebeurtenissen. Hierbij 
kan gedacht worden aan het opstarten van een onderwijsvernieuwing, het proefdraaien met 
gedigitaliseerd leermateriaal, teamontwikkeling, betekenisgeving en institutionalisering. Met 
andere woorden: de momenten die Crossan et al. (1999) als cruciaal beschouwt met 
aandacht voor situationeel leiderschap en afwisseling van leiderschapsstijlen. Eenzelfde 
soort onderzoek zou binnen het leidinggevend kader van een school of organisatie tot 
interessante onderzoeksgegevens kunnen leiden. Micro-onderzoek naar de rol en invloed 
van operationeel leiders en sleutelfiguren (specialisten) in een school zou ook een bijdrage 
leveren aan de kennis over de cruciale rol van dit type medewerkers in het 
vernieuwingsproces.  
 
In dit onderzoek heeft het doen van onderzoek voorop gestaan. Hiermee bedoelen wij dat de 
zes scholen binnen dit onderzoek tijdens de onderzoeksperiode maar op beperkte wijze 
hebben kunnen profiteren van de dataverzameling, data-analyses en de generalisaties naar 
de theorievorming over innovatieprocessen. De interviews, focusgesprekken en verslagen 
daarvan zijn weliswaar gewaardeerd als (ad hoc) feedback, maar wij hebben tijdens de rit 
geen pogingen gedaan om samen met onze informanten systematisch te reflecteren op het 
nut daarvan voor hun eigen meningsvorming of praktijk. Alleen aan het einde van de 
onderzoeksperiode hebben we op vijf van de zes scholen een verificatie- en reflectiegesprek 
gevoerd waarin samen met leidinggevenden kritisch is gereflecteerd op onze bevindingen. 
Dit gesprek is door de betrokkenen als prettig en heel zinvol ervaring in verband met het 
leren van de dingen waarmee je bezig bent (geweest) en de bewustwording om onderzoek 
te gebruiken om te reflecteren. Geijsel & Van Eck (2011) adviseren dit ook tussentijds, dus 
gedurende de onderzoeksperiode, te doen om aan de hand van uitkomsten van evaluaties 
en reflecties eventuele bijstellingen uit te voeren. Zij pleiten voor een systematische, 
cyclische en onderzoekende manier van werken en benoemen dit proces als lerend 
vernieuwen, onderzoekend leren, onderzoekend ontwikkelen of onderzoekend vernieuwen. 
Waslander (2011) sluit hierop aan met de constatering dat het belangrijkste resultaat van het 
Innovatieproject de gehanteerde werkwijze is geweest, namelijk onderzoekend vernieuwen. 
Het gaat erom dat leren, ontwikkelen, onderzoeken en vernieuwen zo met elkaar vervlochten 
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zijn dat ze niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Vermeulen (2007) wijst in dit verband 
op de noodzaak om onderzoeksexpertise en een op onderzoek gerichte houding op te 
nemen in de competenties van schoolleiders. 
 
Onderzoek waarin in een cyclisch proces tussentijds reflecteren op doelstellingen en 
vastgestelde effecten centraal staat, zou binnen het door ons ontwikkelde integrale 
conceptuele model (figuur 10.5 en figuur 10.7) heel zinvol zijn om leerprocessen op scholen 
(onbewust) te stimuleren en hiermee positief bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. 
Verbeeten (2007) heeft in navolging van Boonstra (2000) deze aanpak uitgewerkt in de vorm 
van ‘reflectief handelingsonderzoek’. De essentie ervan is dat het verzamelen, ordenen, 
transformeren en analyseren van onderzoeksgegevens in longitudinaal (kwalitatief en 
kwantitatief) onderzoek opgevat worden als bewuste interventies in het innovatieproces. Om 
deze interventies betekenisvol te maken voor de schoolleiding en eventueel ook voor andere 
betrokkenen is het noodzakelijk de opbrengsten regelmatig te bespreken en er gezamenlijk 
over te reflecteren met het innovatieproces in de school als aandachtspunt en theoretische 
inzichten als referentiekader. Onderzoek wordt dan gebruikt om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van ‘communities of learning’ en ‘communities of practice’ binnen de school. De 
onderzoeker functioneert hierbij als model en procesbegeleider. In deze constellatie is het 
zaak een nieuwe onderzoeksmethodologie te ontwikkelen om de vermenging van empirisch 
onderzoek met externe ondersteuning te tackelen. 
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Samenvatting 
Ruim zeventig procent van veranderingsprocessen in Nederlandse profit en non-profit 
organisaties leidt niet tot het beoogde resultaat of loopt vroegtijdig vast (Boonstra, 2000). 
Een vergelijkbare situatie geldt voor grootschalige onderwijskundige innovaties (Fullan, 
1991, Leithwood et al, 2002; Hargreaves & Fink, 2006; Hargreaves & Goodson, 2006). 
Literatuuronderzoek wijst uit dat de complexiteit van onderwijskundige veranderingen vanuit 
drie invalshoeken wordt versterkt. Ten eerste hebben we te maken met een turbulente 
schoolomgeving, gekenmerkt door demografische en technologische veranderingen, 
grootschalige onderwijsvernieuwingen en sociaal-culturele maatschappelijke ontwikkelingen. 
Ten tweede zijn er veel factoren die elkaar over en weer beïnvloeden. Ten derde is er sprake 
van variatie in beeldvorming over het onderwijs, nieuwe rollen en vaardigheden voor 
docenten. Dit heeft tot gevolg dat theorieën en strategieën die zich met onderwijsinnovatie 
bezighouden het beste vanuit een meervoudig perspectief opgesteld kunnen te worden. 
 
Een van de kernvragen die we ons hebben gesteld is of het de scholen van de 
Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl (OVC) lukt om de opvattingen van docenten te 
beïnvloeden over het nut en de bruikbaarheid van gedigitaliseerd leermateriaal binnen het 
kader van het vernieuwingsconcept. Het conceptuele model dat wij willen ontwikkelen, moet 
het inzicht vergroten in het verloop en de sturing van complexe en integrale vernieuwingen. 
Een dergelijk conceptueel model kan de basis vormen voor nieuw onderzoek en voor de 
ontwikkeling van methodieken en instrumenten die schoolleiders, innovatieleiders in scholen 
en externe innovatieadviseurs ondersteunen bij de ontwikkeling van het lerend vermogen 
van medewerkers en van het lerend vermogen van de school als organisatie. Wij volgen 
hierbij de opvattingen van Argyris & Schön (1996) en Argyris (2004) over leerprocessen van 
de eerste, tweede en derde orde (Boonstra, 2000; Werkman et al., 2005 en Werkman, 
2006). Onze interesse gaat uit naar wat Boonstra (2000) beschrijft als Lerend vernieuwen. 
Dit brengt ons bij de algemene onderzoeksvraag en de subvragen die het startpunt vormen 
voor het ontwikkelen van een conceptueel model. 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe lukt het schoolorganisaties om het beeld van docenten over digitalisering van het 
onderwijs en het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal zodanig te beïnvloeden dat er 
institutionalisering plaatsvindt, die in overeenstemming is met de principes die ten grondslag 
liggen aan het eigen strategisch vernieuwingsbeleid? 
 
Subvragen 
- Welke factoren, in zowel de externe context als de innovatieaanpak van de OVC-scholen, 
dragen ertoe bij dat docenten gebruik maken van gedigitaliseerd leermateriaal en hierover 
een positief beeld hebben? 
- Welke factoren, in zowel de externe context als de innovatieaanpak van de OVC-scholen, 
dragen ertoe bij dat docenten geen gebruik maken van gedigitaliseerd leermateriaal en 
hierover een negatief beeld hebben? 
 
In dit onderzoek staan vier grote domeinen van factoren met betrekking tot onderzoek en 
theorievorming centraal die van invloed kunnen zijn op het gebruik van en de beeldvorming 
over gedigitaliseerd leermateriaal door docenten. Dit zijn contextdruk, individuele 
docentfactoren, leren van docenten en leiderschap. 
 
Contextdruk 
De omgeving oefent invloed uit op de schoolorganisatie, op het veranderingsproces en op 
docenten en hun opvattingen (Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 
2008; Coburn, 2004). De constatering dat het geen eenrichtingsverkeer is, versterkt de 
opvatting dat met name scholen met een hoog innovatief potentieel in staat blijken te zijn niet 
alleen hun docenten een stimulerende leeromgeving te bieden, maar ook extern ontwikkelde 
succesvolle vernieuwingen te integreren in de bestaande praktijk van de eigen 
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schoolorganisatie (Waslander, 2007; 2011; Marks & Louis, 1999). Dit gegeven maakt het 
zinvol de relatie tussen beïnvloeding vanuit de omgeving of contextdruk en het eigen 
innovatievermogen van scholen als domein op te nemen in het theoretisch referentiekader. 
 
Individuele docentfactoren 
Het belang van factoren als de waardering voor het beroep van docent, eisen met betrekking 
tot het leerproces (Simons, 2006; Van Veldhuizen, 2011), de invulling van de eigen professie 
(Coonen, 2005), de beleving van het vernieuwingsproces (Van den Berg & Vernooy, 2001; 
Sleegers, 2003), persoonlijke betekenisgeving (Geijsel & Meijers, 2005; Miedema & Stam, 
2009) en de ervaren werkdruk (Ballet & Klechtermans, 2004) of bevlogenheid (Schaufeli & 
Bakker, 2004a; 2004b) hebben ertoe geleid dat individuele docentfactoren als domein een 
plaats krijgen in het theoretisch referentiekader. Er ligt een duidelijke relatie met het domein 
dat we hierna behandelen: kennisconstructie, verwerven van vaardigheden en leren als een 
cognitief, affectief en sociaal proces bij docenten.  
 
Leren door docenten 
Gezien het belang dat in de literatuur wordt gehecht aan het individueel en gezamenlijk leren 
van docenten en het toegroeien naar gezamenlijke betekenisvorming hebben wij ‘het leren 
van docenten’ als domein opgenomen in ons theoretisch kader (Sleegers & Leithwood, in 
press; Imants, 2002a; Runhaar et al., 2007; Scheerens, 2010). Onduidelijk is nog in hoeverre 
de overgang van individuele vormen van leren naar lerende gemeenschappen (Crossan et 
al., 1999) door sturende interventies teweeg gebracht kunnen worden of dat het koesteren 
en begeleiden van deze ontwikkeling in de richting van de vernieuwingsdoelen van de 
organisatie de aangewezen weg is. 
 
Leiderschap 
Leiderschap is een organisatiekwaliteit (Van der Hilst, 2007; Spillane et al., 2004) die er toe 
doet en om die reden een van de domeinen in ons theoretisch kader is. Veel 
omgevingsturbulentie en de noodzaak tot ingrijpende onderwijsvernieuwingen zorgen ervoor 
dat leidinggevenden opereren in een zeer dynamische omgeving (Weick, 1995; Werkman et 
al. 2005; Werkman, 2006). Uit de door ons bestudeerde literatuur wordt duidelijk dat 
leiderschap niet onderzocht moet worden vanuit een geïsoleerd leiderschapsconcept, zoals 
charismatisch, onderwijskundig, beheersmatig of transformationeel leiderschap, maar dat 
sensemaking processen (Sleegers, 2003), interactie en afstemming tussen 
leiderschapsfuncties (Scheerens, 1992; Waslander 2007; 2011; Imants, 2010) en praktisch 
handelen binnen leiderschapspraktijken (Spillane et al., 2004) de leidraad vormen voor 
onderzoek naar het gebruik van gedigitaliseerde leermaterialen en de beeldvorming 
daarover door docenten. 
 
Het literatuuronderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een theoretisch referentiekader 
waarin de onderlinge samenhang van deze vier domeinen van variabelen centraal staat en in 
relatie wordt gebracht met het gebruik van en de beeldvorming over gedigitaliseerd 
leermateriaal door docenten. Kenmerkend voor het theoretisch referentiekader is de grote 
mate van recursieve relaties tussen de samenstellende delen ervan. 
 
Gezien de openheid van de vraagstelling en het uiteindelijke doel, dat bestaat uit de 
ontwikkeling van een bruikbaar conceptueel model, hebben we kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd in zes scholen waarin we dicht op de praktijk van alledag gedurende een langere 
periode processen, interventies en organisatorische condities in kaart hebben gebracht. 
Hierbij hebben we de verschillende opinies en perspectieven van zowel docenten als 
leidinggevenden in het onderzoek betrokken en deze gecontrasteerd met formats, verslagen 
en beleidsdocumenten die het formele verhaal van een organisatie vertegenwoordigen. De 
onderzoeksstrategie die we volgen om greep te krijgen en te houden op de veelheid van 
kwalitatieve (en deels ook kwantitatieve) gegevens, is gebaseerd op de methodologie voor 
meervoudige gevalsstudies van Yin (1994).  
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Pilotonderzoek op School A 
Een verkennend onderzoek op School A - aan de hand van vier concrete onderzoeksvragen 
over de invloed van ieder domein op het gebruik van en de beeldvorming over 
gedigitaliseerd leermateriaal door docenten - heeft geresulteerd in een negental 
samenhangen tussen variabelen. Op basis hiervan zijn we in staat geweest om enkele 
analysemodellen te ontwikkelen die we ontlenen aan theoretische referentiekaders uit de 
onderzoeksliteratuur. Deze hebben betrekking op het door Waslander (2007; 2011) 
gedefinieerde contextmanagement, organisatieleren en ‘flows of learning’ (Crossan et al. 
1999; Imants 2002a; Sleegers & Leithwood, in press; Runhaar et al. 2007) en 
leiderschapspraktijken (Spillane et al., 2004) over de verschillende niveaus van de 
schoolorganisatie. Deze analysemodellen hebben vervolgens geleid tot een conceptueel 
model waarvan de belangrijke begrippen en relaties zijn geformuleerd in een vijftal 
veronderstellingen. 
1. Leiding geven aan onderwijsvernieuwing vereist contextmanagement. 
2. Er is een relatie tussen gezamenlijk leren door docenten en het gebruik van en de 
beeldvorming over gedigitaliseerd leermateriaal. 
3. Er is een relatie tussen gezamenlijk leren door docenten en de deelname van 
leidinggevenden hieraan. 
4. Gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal draagt bij aan gezamenlijk leren door docenten. 
5. Bij het stimuleren van leerprocessen bij docenten is een mix van structuurinterventies en 
procesinterventies noodzakelijk om verbreding en duurzaamheid van de 
onderwijsvernieuwing te realiseren. 
 
Uit de toelichtingen bij de veronderstellingen wordt duidelijk dat wij op basis van het 
conceptuele model de volgende verwachting hebben. Wanneer de veronderstellingen 1, 2, 3 
en 5 in onderlinge samenhang worden bevestigd, is er een grotere kans op 
institutionalisering dan wanneer deze vier of enkele van deze vier veronderstellingen niet 
worden bevestigd. Van veronderstelling 4 verwachten wij dat, indien deze bevestigd wordt, 
een stimulerende werking uitgaat ten aanzien van institutionalisering, maar dat deze niet van 
doorslaggevende aard zal zijn bij het al dan niet optreden van breed en duurzaam gebruik 
van gedigitaliseerd leermateriaal. Deze veronderstellingen vormen het uitgangspunt voor 
vervolgonderzoek. Dit onderzoek is een multiple case study, waarin vijf scholen participeren. 
Wij geven ze aan met de letters B, C, D, E en F. Elke veronderstelling is voorzien van enkele 
indicatoren aan de hand waarvan indicaties en contra-indicaties in de onderzoeksgegevens 
zijn gevonden. 
 
Enkelvoudige zelfstandige gevalsstudies op School B, C, D, E en F  
Elk zelfstandig onderzoek heeft onderzoeksresultaten voor de vijf veronderstellingen 
opgeleverd. In de discussie van elke gevalsstudie afzonderlijk zijn we met behulp van de 
analysemodellen uit het pilotonderzoek nagegaan in hoeverre de resultaten relevante 
informatie opleveren voor de plausibiliteit van ons conceptuele model, met andere woorden: 
we hebben gekeken naar de fit van het conceptueel model voor vijf afzonderlijke casussen. 
 
Cross case analyse 
De conclusies en de discussies van de vijf casussen zijn met elkaar vergeleken in een cross 
case analyse.  
 
Het ontwerp voor de meervoudige gevalstudie volgt de replicatielogica van Yin (1994) om er 
zeker van te zijn dat we onze bevindingen kunnen generaliseren naar de theorie, in ons 
geval het conceptuele model. Binnen de vijf casussen onderscheiden we zeven 
onderzoekeenheden. Wij vergelijken een empirisch gevonden patroon, namelijk de 
uitkomsten van de veronderstellingen in relatie tot de vastgestelde mate van 
institutionalisering in een onderzoekseenheid, met een voorspeld patroon. Deze strategie 
van patroonvergelijking (‘pattern-matching’) is volgens Yin (1994) een krachtige 
analysetechniek om de interne validiteit te versterken. 
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In de combinatie van uitkomsten van de vooronderstellingen identificeren wij drie patronen. 
In patroon A scoren de resultaten op vier van de vijf proposities positief. Met behulp van 
Toulmins argumentatieschema tonen we aan dat institutionalisering op plausibele wijze 
voorspeld kan worden door een positieve score op vier van de vijf veronderstellingen. We 
vinden ook een patroon B waarbij een overwegend negatieve score samenhangt met het 
ontbreken van institutionalisering. Een van de research units vertoont een derde patroon dat 
onduidelijk is. De resultaten op de veronderstellingen zijn deels positief, deels negatief en 
deels onduidelijk. Toch is er een tendens tot institutionalisering. Door de uitkomsten van de 
drie patronen wordt het conceptueel model in grote lijnen bevestigd. Op basis hiervan stellen 
wij dat een theorie die de complexiteit van het proces van onderwijsvernieuwing inzichtelijk 
maakt, moet bestaan uit een combinatie van elementen van theorieën over organisatieleren, 
gespreid leiderschap en collectief leren. Op basis van secundaire analyses van de resultaten 
uit de cases is het conceptuele model verder uitgewerkt en verfijnd. De uitwerking hiervan 
resulteert in een nieuwe visualisering van het model en in zeven nieuwe stellingen. 
 
Stelling 1 
Institutionalisering van onderwijsvernieuwingen met de karakteristiek van een tweede of 
derde orde vernieuwing moet niet alleen beoordeeld worden op gedragsniveau van docenten 
of het gebruik van procedures en middelen, maar ook op de fundamentele verandering van 
het interne werkmodel van docenten en andere relevante betrokkenen zoals 
leidinggevenden.  
 
Stelling 2 
De effectiviteit van strategisch innovatiebeleid van een school hangt af van de inschatting of 
de invoering en verankering van de vernieuwing een sterk beroep zal doen op aanpassing of 
reconstructie van opvattingen en interne werkmodellen van docenten en leidinggevenden.  
 
Stelling 3 
Onderwijsinnovatie kan het beste begrepen worden als een continue en cyclisch proces van 
individuele en collectieve betekenisgeving en sociaal interactief leren binnen de praktijk van 
de werksetting en de context van de schoolorganisatie.  
 
Stelling 4 
Het dynamische model voor organisatieleren van Crossan et al. (1999) kan gebruikt worden 
om routes uit te zetten in het innovatielandschap van een school dat bestaat uit 
verknopingen van individuele en collectieve leerprocessen. 
 
Stelling 5 
Het is noodzakelijk dat ook leidinggevenden op alle niveaus van de schoolorganisatie 
denken en handelen vanuit een gedeeld strategisch concept. Dit concept bestaat uit twee 
componenten: een visie op het onderwijs aan leerlingen en een visie op het bevorderen van 
gezamenlijke leerprocessen bij professionals. 
 
Stelling 6 
Leiding geven aan het leren van docenten en de aandacht voor de inrichting en 
(re)organisatie van krachtige leeromgevingen vereist het omgaan met de spanning tussen 
feed forward en feedback binnen de routekaart die aangegeven wordt door het model van 
organisatieleren.  
 
Stelling 7  
De functie en opbrengst van gezamenlijk leren in het model van organisatieleren wordt 
gerealiseerd in de leiderschapspraktijk. De interdependenties tussen leider (formeel of 
informeel), de andere actoren in de situatie en de kenmerken van de werksetting van dat 
moment bepalen of individuele of collectieve leerprocessen tot stand komen en in hoeverre 
ze bijdragen aan het geleidelijke proces van verankering van de nagestreefde vernieuwing. 
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Deze uitkomsten geven aanleiding om voorstellen te doen aan practici en voor verder 
onderzoek. 
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Summary 
Over seventy percent of strategic renewal processes in Dutch profit and non-profit 
organizations do not achieve the intended results or, in the worst case scenario, even fail 
prematurely (Boonstra, 2000). Processes of school improvement are faced with similar 
outcomes (Fullan, 1991, Leithwood et al, 2002; Hargreaves & Fink, 2006; Hargreaves & 
Goodson, 2006). In the research literature we have found three factors that add to the 
complexity of educational change. Firstly, we are faced with a turbulent school environment, 
which is characterized by demographic and technological changes, large-scale educational 
reform efforts and a changing society. Secondly, there are many factors that influence each 
other. Thirdly, a change is taking place in the image formation about education, in which the 
new roles and skills of teachers play a big role. Because of all these different factors it is 
important to formulate theories and strategies about school improvement from a 
multidimensional perspective. 
 
One of the key questions we have asked ourselves is whether the schools of the 
Onderwijsvernieuwingscooperatie.nl (OVC) are able to influence the opinions and mental 
models of teachers concerning the usefulness of digital teaching materials within the 
framework of the educational practice. Therefore we have developed a conceptual model 
that deepens the insight into complex and integral developments. Such a conceptual model 
can form the basis for further research and the development of methods and instruments that 
support school leaders, innovation leaders within schools and external innovation consultants 
in the development of the learning capacity of staff members and of the learning capacity of 
the school as an organization. In this process we have followed the claims of Argyris & 
Schön (1996) and Argyris (2004) about learning processes of the first, second and third order 
(Boonstra, 2000; Werkman et al., 2005 en Werkman, 2006). In our research we especially 
pay attention to, what Boonstra (2000) describes as “innovating while learning”. At this point 
we will introduce our research question and the sub questions that have served as a starting 
point for the development of a conceptual model.  
 
Research question 
How do school organizations manage to influence the image that teachers have in their 
minds concerning the digitalization of education and the use of digital learning materials in 
such a way that a form of institutionalizing that is in agreement with the principles on which 
the strategic change policy of the school is founded is taking place? 
 
Sub questions 
- Which factors, as well in the external context as in the context of the approach to innovation 
of the OVC-schools, contribute to teachers choosing to use and positively evaluate the use of 
digital learning materials?  
- Which factors, as well in the external context as in the context of the approach to innovation 
of the OVC-schools, contribute to teachers choosing not to use and negatively evaluate the 
use of digital learning materials? 
 
In this research project we have focused on four large domains of factors that can influence 
the use and evaluation of digital learning materials by teachers. These domains are pressure 
from the external environment, individual psychological factors of teachers, teacher learning 
and school leadership. 
 
Pressure from the external environment 
The complex whole that is formed by the school organization, by the process of change 
within schools and by teachers and their ideas is on all levels influenced by its social 
environment (Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 2008; Coburn, 
2004). The assumption that this pressure also exists the other way around, supports the idea 
that especially schools that have shown the capacity for a high innovative potential are able 
to provide their teachers with a stimulating learning environment, but also to integrate 
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externally developed innovations, that have been proven successful, into the currently 
existing educational practice of their own organization. (Waslander, 2007; 2011; Marks & 
Louis, 1999). Based on these assumptions it makes sense to include the relation between 
pressure from the social environment and the capacity of schools to transform themselves as 
a separate domain within the theoretical framework. 
 
Individual psychological factors 
The importance of factors such as the valuation of the profession of teacher, conditions 
concerning the learning process (Simons, 2006; Van Veldhuizen, 2010), ideas of the teacher 
regarding his profession (Coonen, 2005), the way in which the teacher experiences the 
innovation process (Van den Berg & Vernooy, 2001; Sleegers, 2003), personal sensemaking 
(Geijsel & Meijers, 2005; Miedema & Stam, 2009) and the workload as it is experienced by 
the teacher (Ballet & Klechtermans, 2004) or the inspiration and passion with which the 
teacher carries out his profession (Schaufeli & Bakker, 2004a; 2004b) has caused us to 
award individual psychological factors their own place within the theoretical framework. A 
clear relation exists between teacher factors and the next domain we have discussed in our 
study, in which we have analyzed the construction of knowledge, the acquiring of teaching 
skills and learning as a cognitive, affective and social process. 
 
Teacher learning 
In the research literature about this topic, the individual and collective learning of teachers 
and process of growing to a collective sensemaking has been considered as important, 
therefore we included “teacher learning” as a domain in our theoretical framework (Sleegers 
& Leithwood, in press; Imants, 2002b; Runhaar et al., 2007; Scheerens, 2010). However, as 
of yet it is not clear to what extent, directing interventions can cause the transition of 
individual forms of learning into collective learning (Crossan et al., 1999) and whether 
cherishing and supporting of this development into the direction of the innovation goals of the 
organization is the right way. 
 
Leadership 
Leadership is an important organizational quality (Spillane et al., 2004), therefore, it forms 
one of the domains in our theoretical framework. The increasingly turbulent external 
environment and the need for an extensive innovation of the educational system causes 
school leaders to work in an extremely dynamic environment (Weick, 1995; Werkman et al., 
2005; Werkman, 2006). From research literature regarding this topic it has become clear that 
leadership should not be studied from an isolated leadership point of view, such as 
charismatic, educational, transactional or transformational leadership; instead, the focus of 
the research of the use of digital learning materials and the evaluation of them by teachers, 
should be on sensemaking processes (Sleegers, 2003), interaction and finetuning between 
leadership functions (Scheerens, 1992; Waslander 2007; 2011; Imants, 2010) and leadership 
practices (Spillane et al., 2004).  
 
The overview of research literature has lead to the formation of a theoretical framework in 
which the mutual connection of these four variable domains have a central place. Moreover, 
the domains are being related to the use and evaluation of digital learning materials by 
teachers. Furthermore, the theoretical framework is characterized by the large number of 
recursive relations between its composing parts.  
 
Due to the open-ended nature of the research question and the final goal of our research, 
which consists of the development of a practical conceptual model, we have carried out 
qualitative research in six schools over a longer period of time, in which we stayed close to 
daily practice, to map out processes, interventions and organizational conditions. At the 
same time we included the different opinions and perspectives of both teachers and leaders 
in our research and contrasted these with formats, reports and policy documents that 
represent the formal exterior of an organization. The research strategy that we have followed 
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to deal with the multiplicity of qualitative (and partly also quantitative) data, is based on the 
methodology for multiple-case designs (Yin,1994). 
 
Pilot study for School A 
An explorative study at School A - based on four concrete research questions about the 
influence of each domain on the use of digital learning materials by teachers and of the ideas 
regarding the use of these materials that pre-exist in the teacher’s mind - has resulted in nine 
relations between variables. Based on these connections we have been able to develop 
several analytical models that we have deduced from the theoretical frameworks from the 
literature we have used for our research. These models concern context management 
(Waslander, 2007; 2011), organizational learning en flows of learning (Crossan et al. 1999; 
Imants, 2002a; Sleegers & Leithwood, in press; Runhaar et al., 2007), distributed leadership 
and leadership practices (Spillane et al., 2004). Subsequently, these analytical models have 
lead to a conceptual model, the most important concepts and relations of which have been 
formulated in five propositions. 
1. A leader in a process of educational innovation needs to have an aptitude for context 
management. 
2. A relation exists between collective learning by teachers and the use of digital learning 
materials by teachers and the ideas regarding the use of these materials that pre-exist in the 
teacher’s mind. 
3. A relation exists between collective learning by teachers and the participation of 
schoolleaders to collective learning. 
4. The use of digital learning materials contributes to collective learning by teachers. 
5. A mix of interventions directed at the structural aspect of the organization and process 
interventions is necessary in order to stimulate learning processes and to realize the 
broadening and the sustainability of the educational innovation.  
 
From our explanations of the propositions it has become clear that the analytical model we 
have developed forms the basis for the following expectations. When propositions 1, 2, 3 and 
5 are being confirmed in a mutual connection, there is a bigger change of institutionalizing 
than when these four propositions, or some of them, are not confirmed. If proposition 4 is 
confirmed, we expect that it will stimulate the process of institutionalization, however, we do 
not expect it to play a decisive role in the choice for or against broad and sustainable use of 
digital learning materials. These propositions have formed the basis for a second study, a 
multiple-case study, in which five schools have participated. We use the letters B, C, D, E 
and F as denotations. Each proposition has been provided with several operationalizations 
that have formed the basis for the indications and contra-indications in the research data.  
 
Single-case studies op School B, C, D, E en F  
Every single-case study has provided us with patterns of data that could be related to each of 
the five propositions. In the discussion of each single-case study we have used the analytical 
models of the pilot research to find out to what extent the results have produced data that is 
relevant to the plausibility of our conceptual model, or, in other words, we have examined 
how well the conceptual model fits the five different cases.  
 
Cross-case analysis 
The conclusions and the more profound discussions of the five cases are compared with 
each other in a cross-case analysis. Therefore, we use replication logic in the multiple-case 
design to be sure that we can generalize our findings beyond this immediate multiple-case 
study to our theory (Yin, 1994). Within these cases we discern seven research units. We 
compare an empirical based pattern – the outcomes of the propositions in relation to 
institutionalizing in a research unit - with a predicted pattern (pattern-matching). This strategy 
strengthens the internal validity.  
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In the combination of the outcomes of the propositions we identify three patterns. In pattern A 
the results of the five propositions combine into a positive score. With the help of Toulmins’ 
model of argumentation we have demonstrated that institutionalizing can be predicted in a 
plausible manner by a positive score on the five propositions. We have also found a pattern 
B in which a principally negative score coincides with a lack of institutionalizing. Another 
research unit reveals a third pattern, however, this pattern is unclear. In this pattern the 
results are partly positive and partly negative and partly unclear. Nevertheless, in this last 
pattern C we have also found a tendency towards institutionalizing. The combination of 
results from the three patterns confirm our conceptual model for the most part. Based on 
these findings we will argue that a theory which makes the complex process of educational 
innovation intelligable, must consist of a mix of elements of theories about organizational 
learning, distributed leadership and collective learning. Based on secondary analysis of the 
results from these cases we have elaborated and refined the conceptual model. The final 
product of this work has resulted in a new visualization of the model, which has lead to the 
formation of seven statements. 
 
Statement 1  
The assessment of the institutionalization of educational changes that are characterized by a 
second or third order change, should not be based solely on the behavior of the teacher, or 
the use of means and procedures by the teacher, but also on the fundamental change of the 
mental model of teachers and other relevant people such as school leaders.  
 
Statement 2 
The effectiveness of the strategic innovation policy of a school depends on whether it is 
estimated that the introduction and incorporation of the educational change will have to rely 
strongly on the adaptation or reconstruction of the opinions and internal work models of 
teachers and leaders. 
 
Statement 3 
Educational change can be best described as a continuing and cyclical process of individual 
and collective sensemaking and social interactive learning within the practice of the work 
place and the context of the school organization.  
 
Statement 4 
The dynamic model for organizational learning can be used for a process of knotworking 
within the innovation landscape which consists of knots of individual and collective 
learningprocesses. 
 
Statement 5 
It is imperative that school leaders on all levels of the school organization base their thoughts 
and actions on a collective strategic concept. This concept is made up out of two 
components: one is a vision about educating students and the other is a vision about 
encouraging collective learning processes among professionals. 
 
Statement 6 
Leading the learning process of teachers and giving attention to the construction and (re) 
organization of powerfull learning environments, requires an ability to deal with the tension 
between feed forward and feedback within the map that is presented by the model of 
organizational learning. 
 
Statement 7  
The function and benefits of collective learning in the model of organization learning is being 
realized in the leadership practice. The interdependencies between leader (formal or 
informal), the other actors in the situation and the characteristics of the specific work place 
decide if individual or collective learning processes will come about and in which way they 
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will contribute to the gradual process of the incorporation of the intended change. 
 
This results have lead to new ideas for further research and rethinking strategies for 
educational improvement. 



 

 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B Literatuur 

239 

Literatuur 
 
Apple, M.W. (1986). Teachers and Texts. A political economy of class and gender relations 
in educations. London: Routledge. 
 
Argyris, C. (2004). Double loop learning and organizational change. Facilitating 
transformational change. Dynamics of organizational change and learning. Chichester, 
Wiley: J.J. Boonstra.  
 
Argyris, C. & Schön, D (1978). Organizational Learning: a theory of action perspective. 
Addison Wesley: Reading, Mass. 
 
Argyris, C. & Schön, D. (1996). Organizational learning II. Theory, method and practice. 
Addison Wesley: Reading, Mass. 
 
Bakker, A.B., Emmerik, H. van. & Euwema, M.C. (2006). Crossover of Burnout and 
Engagement in Work Teams. Work and Occupations, 33(4), 464-489. 
 
Ballet, K. & Kelchtermans, G. (2004). De intensificatie van het lerarenberoep: een 
literatuurstudie. Pedagogische Studiën 81(3), 195-213. 
 
Bapuji, H. & Crossan, M. (2004). From Questions to Answers: Reviewing Organizational  
Learning Resesearch. Management Learning 35(4), 397-117. 
 
Beemt, A.A.J. van den. (2010). Interactive Media Practices of Young People: Origins, 
Backgrounds, Motives and Patterns. Academisch proefschrift, Universiteit Utrecht: Utrecht.  
 
Berg, R. van den. & Vandenberghe, R. (1981). Onderwijsinnovatie in verschuivend 
perspectief. Tilburg: Zwijsen b.v. 
 
Berg, R. van den. & Vernooy, K. (2001). Implementatie van onderwijsinnovaties: naar een 
samenhangende benadering. In B.P.M. Creemers & A.A.M. Houtveen (red.), 
Onderwijsinnovatie. Onderwijskundig lexicon. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 
 
Bergen, T. & Veen, K. van. (2004). Het leren van leraren in een context van 
onderwijsvernieuwingen: Waarom is het zo moeilijk? VELON Tijdschrift voor 
lerarenopleiders, 25(4), 29-39. 
 
Bezemer, P., Volberda, H.W., Bosch, F.A.J. van den. & Jansen, J.J.P. (2006). Strategische 
vernieuwing in Nederlandse non profit organisaties. Maandblad voor Accountancy en 
Bedrijfseconomie 1, 190-197. 
 
Bolt, L. van der., Studulski, F., Vegt, A.L. van der., Bontje, D. & Sardes. (2006). De 
betrokkenheid van de leraar bij onderwijsinnovaties. Een verkenning op basis van literatuur 
[Online]. Available: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2006/07/04/de-betrokkenheid-van-de-leraar-bij-
onderwijsinnovaties.html  
 
Bolhuis, S. (2008). Leren en onderwijs. In S. Bolhuis, H. Lodewijks, C. Simons, P.R.J. 
Simons & J.G.G. Zuylen (red.) Leren, Leren en nog eens leren. Onderwijsvernieuwing 2. 
Tilburg: MesoConsult B.V. 
  
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/07/04/de-betrokkenheid-van-de-leraar-bij-onderwijsinnovaties.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/07/04/de-betrokkenheid-van-de-leraar-bij-onderwijsinnovaties.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/07/04/de-betrokkenheid-van-de-leraar-bij-onderwijsinnovaties.html


Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B Literatuur 

240 

Bolhuis, S. & Kluvers, C. (1999). Op weg naar zelfstandig lerende leerlingen: 1996 en 1998. 
Replicatieonderzoek. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, sectie Onderwijs en 
Educatie. 
 
Boonstra, J.J. (2000). Lopen over water. Over dynamiek van organiseren, vernieuwen  
en leren, rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 
Management van Veranderingen in Organisaties aan de Universiteit van Amsterdam. 
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen: 
Amsterdam. 
 
Boonstra, J.J. & Caluwé, I.I.A. de. (2006). Interveniëren en veranderen. Zoeken naar  
betekenis in interacties. M&O 3/4, 5-33. 
 
Bouwmans, M. (2004). Appreciative Inquiry. Perspectiefwisseling bij vernieuwing in het 
onderwijs. Studiehuisreeks 59. Tilburg: MesoConsult B.V.  
 
Braster, J.F.A. (2000). De kern van Casestudy’s. Assen: Van Gorcum.  
 
Brekelmans, M. (2010). Klimaatverandering in de klas, rede, uitgesproken bij de aanvaarding 
van het ambt van hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder Leren in interactie aan de 
Universiteit Utrecht. Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen: Utrecht. 
 
Brummelhuis, A. ten. (2010). Voorwoord. In Neut, van der. I., Wat weten we over ict 
en…duurzame onderwijsvernieuwing. Zoetermeer: Kennisnet.  
 
Brummelhuis, A. ten. & Amerongen, M. van. (2010). Vier in Balans Monitor 2010. Ict in  
het onderwijs: de stand van zaken. Zoetermeer: Kennisnet. 
 
Burell, G. & Morgan, G. (1979). Sociological paradigms and organizational analyses. 
Londen: Heinemann. 
 
Caluwé, L. de. & Vermaak, H. (2006). Leren veranderen. Een handboek voor de 
veranderkundige (2nd ed). Deventer: Kluwer. 
 
Carpay, T. (2010). Anders kijken naar het studiehuis. Een analysemodel voor 
onderwijsvernieuwing. Academisch proefschrift, Radboud Universiteit Nijmegen: Nijmegen. 

 
Coburn, C.E. (2003). Rethinking Scale: Moving Beyond Numbers to Deep and Lasting  
Change. Educational Researcher 32(32), 3-12. 
 
Coburn, C.E. (2004). Beyond Decoupling: Rethinking the relationship Between the  
Institutional Environment and the Classroom. Sociology of Education 77, 211-244.  
 
Collins, J. & Porras, J.I. (2002). Built to Last. Successful Habits of Visionary Companies. 
New York: HarperCollins. 
 
Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (2008). Eindrapport 
Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen [Online]. Available: 
http://weblogs.nrc.nl/opklaringen/files/2009/04/cie-dijsselbloem-rapport-13208.pdf  
 
Coonen, H. (2005). De leraar in de kennissamenleving. Beschouwingen over een nieuwe  
professionele identiteit van de leraar, de innovatie van de lerarenopleiding en het  
management van de onderwijsvernieuwing. Leuven/Apeldoorn: Garant. 
 
 

http://weblogs.nrc.nl/opklaringen/files/2009/04/cie-dijsselbloem-rapport-13208.pdf


Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B Literatuur 

241 

Csikszentmihalyi, M. (1999). Flow: Psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam: 
Boom. 
 
Crossan, M.M., Lane, H.W. & White, R. E. (1999). An Organizational Learning  
Framework: From Intuition to Institution. Academy of Management Review 24(3), 522-537. 
 
Datnow, A. (2002). Can we transplant educational transform, and does it last? Journal of 
Educational Change 3, 215-239. 
 
Diephuis, R.A.M. & Kasteren, R.M.M. van. (2003). Herontwerp van de Basisvorming. Utrecht: 
VVO. 
 
Diephuis, R.A.M. & Kasteren, R.M.M. van. (2004). Voortgangsrapportage 2004. De 
initiatiefrijke school, in opdracht van het ministerie van OCW. Culemborg/Enschede: 
Diephuis & Van Kasteren. 
 
Eemeren, F.H. van, Grootendorst, R. & Kruiger, T. (1978). Argumentatietheorie. 
Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum. 
 
Efimova, L. (2009). Passion at work. Blogging practices of knowledge workers. Academisch 
Proefschrift, Universiteit Twente. Enschede.  
 
Engeström, Y. (1999). Expansive learning in interorganizational contact zones. Helsinki: 
Centre for activity theory and developmental work research. 
 
Fleurke, R. (2010). Projectplan “De leraar op pole position: naar een geslaagde digitale 
onderwijsinnovatie!”, subsidieaanvraag in het kader van de Stimuleringsregeling Krachtig 
Meesterschap. Meppel. Stad en Esch. 
 
Fullan, M.G. (1991). The new meaning of educational change (2nd ed). London: Cassell 
Educational Limited. 
 
Fullan, M.G. (1993). Changes forces. Probing the depths of educational reform. London: The  
Falmer Press. 
 
Fullan, M.G. (2007). Change the terms for teacher learning. JSD 28(3), 35-36. 
 
Geijsel, F. & Eck, E. van. (2011). Duurzaam vernieuwen. Durven, delen, doen. Purmerend: 
Graco Offset. 
 
Geijsel, F. & Meijers, F. (2005). Identity learning: the core process of educational change.  
Educational Studies 31(4), 419-430. 
 
Geijsel, F., Meijers, F. & Wardekker, W. (2007). Leading the Process of Reculturing: Roles 
and Actions of School Leaders. The Australian Educational Researcher 34(3), 135-161. 
 
Geijsel, F., Sleegers, P., Leithwood, K. & Jantzi, D. (2003). Transformational leadership  
effects on teachers’ commitment and effort toward school reform. Journal of Educational  
Administration 41(3), 228-256. 
 
Ghesquière, P., Maes, B. & Vandenberghe, R. (2004). The Usefulness of Qualitative Case 
Studies in Research on Special Needs Education. International Journal of Disability, 
Development and Education 51(2), 171-184. 
 
 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B Literatuur 

242 

Glaser, B.G. (1978). Theoretical Sensitivity. Advances in the methododology of grounded  
theory. Mill Valley: Sociology press. 
 
Glaser, B.G., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for 
qualitative research. New York: Aldine. 
 
Grift, W.J.C.M. van de. (2010). Ontwikkeling in de beroepsvaardigheden van leraren, rede, 
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de onderwijskunde bij de 
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen: Groningen. 
 
Groen, R. (2011). Het geheim van succesvolle teams. Zeven belangrijke voorwaarden voor 
geslaagde samenwerking. Gids voor personeelsmanagement 7/8, 20-23. 
 
Guba, E.G. (1981).Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. 
Educational Communication and Technology Journal, 29(2), 75-91.  
 
Hargreaves, A. & Fink. D. (2006). Sustainable Leadership. San Francisco: Jossey-Bass. 
 
Hargreaves, A. & Goodson, I. (2006). Educational Change Over Time? The Sustainability  
and Nonsustainability of Three Decades of Secondary School Change and Continuity.  
Educational Administration Quarterly 42(1), 3-41. 
 
Heijden, K. van der. (1996). Scenarios: uncharted water ahead. Harvard Business Review 
september/oktober, 139-150. 
 
Hilhorst, P. (2007). Schets van de nieuwe schoolstrijd [Online]. Available: http://dev.vo-
raad.nl/innovatie  
 
Hilst, B. van der. (2007). Integraal leiding geven aan vernieuwingen in het onderwijs. In B. 
van der Hilst, R. Schut & H. Verbeeten (red.), Integraal leiding geven aan 
onderwijsvernieuwing (pp. 7-15). Studiehuisreeks 78. Tilburg: MesoConsult B.V. 
 
Homan, T. (2001). Teamleren. Theorie en facilitatie. Schoonhoven: Academic Service.  
 
Huysman, M. (2000). An organizational learning approach to the learning organization. 
European Journal of work and organizational psychology 9, 133-145. In H. Leeferink, P. 
Sleegers & F. Geijsel (2004), Het leren van docenten in de context van de school: De 
spanning tussen teamontwikkeling en schoolontwikkeling. Werkdocument 4 behorende bij 
Beweging in de onderbouw, eindrapport van Taakgroep Vernieuwing Basisvorming. 
Nijmegen: Expertisecentrum Schoolleiding en Onderwijsvernieuwing (ESO). Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 
 
Imants, J. (2002a). Het organiseren van leren door leraren in scholen. Pedagogisch  
Tijdschrift 75(4), 297-324. 
 
Imants, J. (2002b). Relationships in the Study of Learning Communities. School 
Effectiveness and School Improvement 13, 453-462. 
 
Imants, J. (2010). Beter leren door leiderschap. Naar een doorstart voor onderwijskundig 
leiderschap, rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de installatie als lector Onderwijskundig 
Leiderschap aan Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente en Expertis 
Onderwijsadviseurs. Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente: Hengelo.  
 
 

http://dev.vo-raad.nl/innovatie
http://dev.vo-raad.nl/innovatie


Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B Literatuur 

243 

Imants, J., Sleegers, P., & Witziers, B. (2001). The tension between organisational sub-
structures in secondary schools and educational reform. School Leadership & Management, 
21, 289-308. 
 
Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2008). De sleutel voor onderwijsverbetering: coachen op 
kwaliteiten en talenten. Reeks Onderwijsvernieuwing, 5. Tilburg: MesoConsult B.V. 
 
Kwakman, K. (2003). Factors affecting teachers’ participation in professional learning 
activities. Teaching and Teacher Education 19, 149-170. 
 
Laat, M.F. de. & Simons, P.R.J. (2002). Collective learning: Theoretical perspectives and 
ways to support networked learning. European Journal for Vocational Training, 27, 13-24. 
 
Laman, M. (2011). Verder na Slash21. Het menselijke gezicht van een innovatieproces. 
Durven, delen, doen. Utrecht: VO-raad.  
 
Leeferink, H., Sleegers, P. & Geijsel, F. (2004). Het leren van docenten in de context van  
de school. De spanning tussen teamontwikkeling en schoolontwikkeling. Werkdocument 4  
behorende bij Beweging in de onderbouw, eindrapport van Taakgroep Vernieuwing 
Basisvorming. Nijmegen: Expertisecentrum Schoolleiding en Onderwijsvernieuwing (ESO). 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
 
Leenheer, P., Vrieze, G., Kuijk, J. van. & Kwakman, K. (2003). De moeite van het 
vanzelfsprekende. Kennis delen en kennis ontwikkelen in scholennetwerken. Antwerpen-
Apeldoorn: Garant. 
 
Leenheer, P., Miedema, M. & Vonderen, J. van. (2000). Netwerken in Nederland. een 
panorama van 72 netwerken havo/vwo. Den Haag: Procesmanagement Voortgezet 
Onderwijs. 
 
Leeuwen, Sj. van. (2004). Een nieuw product moet het natuurlijk wel doen. Automatisering 
Gids, 25, 17.  
 
Leithwood, K., & Jantzi, D. (2006). Transformational School Leadership for Large-Scale 
Reform: Effects on students, teachers, and their classroom practices. School Effectiveness 
and School Improvement 17(2), 201-227. 
 
Leithwood, K., Jantzi, D. & Mascall. B. (2002). A framework for research on large-scale 
reform. Journal of Educational Change 3, 7-33.  
 
Leithwood. K., Steinbach. R. & Jantzi, D. (2002). School Leadership and Teachers’ 
Motivation to Implement Accountability Policies. Educational Administration Quarterly 38(1), 
94-119.  
 
Lodewijks, J.G.L.C. (1993). De kick van het kunnen. Over arrangement en engagement bij 
het leren, rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van 
gewoon hoogleraar in de onderwijs- & opleidingspsychologie aan de Katholieke Universiteit 
Brabant en in de onderwijskunde, i.h.b. de onderwijspsychologie aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. Katholieke Universiteit Brabant & Katholieke Universiteit Nijmegen. 
 
Lovett, S. & Gilmore, A. (2003). Teacher’s Learning Journeys: The Quality Learning Cycle as 
a Model of Professional Development. School Effectiveness and School Improvement 14(2), 
189-211. 
 
 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B Literatuur 

244 

Lukáks, G. (1972). History and Class Consciousness. Studies in Marxist Dialectics. 
Translated by R. Livingstone. Cambridge. Massachusetts: The Mit. 
 
M&ICT (2005). Juryrapport subsidietoekenning project Groeien door Games. Den Haag: 
Programmabureau Maatschappelijke Sectoren & ICT (ICTU). 
 
Marks, H.M. & Louis, K.S. (1999). Teacher Empowerment and the Capacity for 
Organizational Learning. Educational Administration Quarterly 35, 707-750.  
 
Martens, R.L. (2007). Positive learning met multimedia. Onderzoeken, toepassen & 
generaliseren, rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 
bijzonder hoogleraar op de door Teleac/NOT ingestelde dr. Gerard Veringaleerstoel op het 
terrein van de multimediale educatie bij de Open Universiteit Nederland. Open Universiteit 
Nederland: Nederland. 
 
Meijers, F.J.M. & Wardekker, W.L. (2001). Ontwikkelen van een arbeidsidentiteit. In J. 
Kessels & R. Poell (red.), Human Resource Development: organiseren van het leren (pp. 
301-319). Alphen aan den Rijn: Samsom. 
 
Meijers, F.J.M. & Wardekker, W.L. (2002). Career learning in a changing world: The role of 
emotions. International Journal for the Advancement of Counseling 24, 149-167.  
 
Miedema, W. & Stam, M. (2009). Leren van Innoveren: wat en hoe leren docenten van het 
innoveren van het eigen onderwijs? Academisch proefschrift. Assen: Koninklijke Van 
Gorcum. 
 
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1984). Qualitative Data Analysis. A Sourcebook of New 
Methods. Newbury Park: Sage. 
 
Neut, van der. I. (2010). Wat weten we over ict en…duurzame onderwijsvernieuwing. 
Zoetermeer: Kennisnet.  
 
Nguni, S., Sleegers, P. & Denessen, E. (2006). Transformational and Transactional 
Leadership Effects on Teachers’ Job Satisfaction, Organizational Commitment and 
Organizational Citizenship Behavior in Primary Schools: The Tanzanian case. School 

Effectiveness and School Improvement, 17(2), 145-177.  
 
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese 
Companies Create the Dynamics of Innovation. New-York: Oxford University Press. 
 
Norman, R. (2001). Reframing Business: When the Map Changes the Landscape. John 
Wiley & Sons: Chichester. 
 
Peshkin, A. (1988). In search of subjectivity-One’s own. Educational Researcher, 17(7), 17-
21. 
 
Rijkschroeff, L., Verheggen, I. & Weijers, F. (1998). Onderwijskundig leiderschap. De lerende 
school. Den Haag: Procesmanagement Voortgezet Onderwijs. 
 
Rogers, E.M. (1962). Diffusion of innovations. New York: The Free Press, A Division of 
Simon & Schuster, Inc. 
 
Ros, A. (2008). Kennis en Leren. Noodzaak, onderzoek en praktijk van het nieuwe leren. 
Onderwijsvernieuwing 1. Tilburg: MesoConsult B.V.  
 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B Literatuur 

245 

Rossum, van. E.J. & Hamer, R.N. (2010). The Meaning of Learning and Knowing. 
Academisch proefschrift, Universiteit Utrecht: Utrecht. 
 
Runhaar, P.R. (2008). Promoting teachers’ professional development. Academisch 
proefschrift, Universiteit Twente: Enschede. 
 
Runhaar, P.R., Sanders, K. & Sleegers, P. (2007). De school als ontwikkelplek voor leraren. 
Een literatuuronderzoek naar organisatiefactoren die implementatie van nieuwe 
onderwijsconcepten bevorderen. Enschede: Twente Centre for Career Research. 
 
Scharmer, C.O. (2009). Theory U. Leading from the future as it emerges. San Francisco: 
Berret-Koehler Publishers. 
 
Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2004a). Bevlogenheid: een begrip gemeten. Gedrag & 
Organisatie, 17(2), 89-112. 
 
Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2004b). Job demands, job resources, and their relationship 
with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Behaviour 25, 
293-315. 
 
Scheerens, J. (1992). Effective Schooling. Research, Theory and Practice. London: Cassell. 
 
Scheerens, J. (2010). Teachers’ Professional Development. Europe in international 
comparison. An analysis of teachers professional development based on the OECD’s 
Teaching and Learning International Survey (TALIS). Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Union.  
 
Schön, D.A. (1987). Educating the reflective practitioner. Toward a new design for teaching 
and learning in the professions. Jossey-Bass: San Francisco. 
 
Schumpeter, I.A. (1959). The theory of economic development. Cambridge, MA.: University 
Press. 
 
Silins, H. & Mulford, B. (2002). Leadership and School Results. In K. Leithwood & P. 
Hallinger (eds.), Second International Handbook of Educational Leadership and 
Administration. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht.  
 
Silins, H. C. & Mulford, W.R. & Zarins, S. (2002). Organizational Learning and School 
Change. Educational Administration Quarterly, 38(5), 613-642.  
 
Simons, P.R.J. (2000). Towards a constructivistic theory of selfdirected learning. In G. Straka 
(Ed.), Self-learning. Münster/New York: Waxman. 
 
Simons, P.R.J. (2003) Leren van docenten: een methodiek voor professionele ontwikkeling. 
In B. Creemers (red.) Handboek schoolorganisatie en onderwijsmanagement: leiding geven 
in bestel, school en klas C3460-1(1), 1-11. 
 
Simons, P.R.J. (2006). Manieren om docenten te ondersteunen bij het leren werken met ict. 
In K. van Herpen, H. Verbeeten & J. Zuylen (red.), Inspirerende leeromgevingen en de 
functie van digitale technologie. Tilburg: De Onderwijsverniewingscoöperatie.nl. 
 
Sleegers, P. (2003). Over gedeelde betekenisgeving, contexten en organiseren. Reflecties 
op schoolontwikkeling, lezing, gehouden tijdens de afstemmingsbijeenkomst van Q-Primair: 
Leusden. 
 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B Literatuur 

246 

Sleegers, P. & Leithwood, K. (in press). School Development for Teacher Learning and 
Change. International Encyclopedia of Education; section Teacher Education. 
 
Sleegers, P., Voncken, E., Kock, J. de. & Geijsel, F. (2006). Vernieuwen in de onderbouw vo. 
En maar hopen op de olievlek. Mesomagazine 26(148), 3-7. 
 
Snoek, M. (2004). Van veranderd worden naar zelf veranderen. Veranderingsbekwaamheid 
als metacompetentie van leraren, rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de installatie als 
lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam: Amsterdam. 
 
Spillane, J.P., Halverson, R. & Diamond, J.B. (2004) Towards a theory of leadership practice: 
a distributed perspective. Journal of Curriculum Studies 36(1), 3-34. 
 
Stake, R.E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage. 
 
Steenbakkers, G. (2007). Basiscompetenties schoolleider VO. Praktische handleiding voor 
het werken met basiscompetenties. Utrecht: ISISQ5 & VO-raad. 
 
Strien, P. van. (1986). Praktijk als wetenschap. Assen: Van Gorcum. 
 
TaskForce e-Skills Nederland (2011). Aanbevelingen om te voorkomen dat tekort aan e-skills 
de kenniseconomie smoort [Online]. Available: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2011/03/24/aanbevelingen-om-te-voorkomen-dat-tekort-aan-e-skills-
de-kenniseconomie-smoort.html 
 
Trochim, W.M.K. (1989). Outcome pattern matching and program theory. Evaluation and 
Program Planning 12, 355-366. 
 
Vanderlinde, R. (2011). School-based ICT policy planning in a context of curriculum reform. 
Academisch proefschrift, Universiteit Gent: Gent. 
 
Veen, K. van. (2003). Teachers’ emotions in a context of reforms. Academisch proefschrift, 
ILS: Nijmegen.  
 
Veen, K. van. & Sleegers, P. (2006). How does it feel? Teachers’ emotions in a context of 
change. Journal of Curriculum Studies, 38(1), 85-111. 
 
Veerman, A. & Zuylen, J. (2008). OVC Businessmodel. Gebruik en groei stimuleren van 
webbased educatieve content in het voortgezet onderwijs [Online]. Available: 
http://www.deonderwijsvernieuwingscooperatie.nl/wp-content/uploads/2008/02/ovc6-
website.pdf 
 
Veldhuizen, G.G. van. (2010). Werkend Leren, Lerend Werken. Professionalisering van 
docenten in Persoonlijk en organisatieperspectief. Academisch proefschrift, Universiteit van 
Utrecht: Utrecht. 
 
Velzen, W.G. van., Miles, M.B., Ekholm, M., Hameyer, U. & Robin, D. (1985). Making School 
Improvement Work. A Conceptual Guide to Practice. Leuven/Amersfoort: Acco. 
 
Verbeeten, H. (2007). Reflectief handelingsonderzoek en organisatieontwikkeling. In B. van 
der Hilst, R. Schut & H. Verbeeten (red.), Integraal leiding geven aan onderwijsvernieuwing 
(pp. 57-64). Studiehuisreeks 78. Tilburg: MesoConsult B.V. 
 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/03/24/aanbevelingen-om-te-voorkomen-dat-tekort-aan-e-skills-de-kenniseconomie-smoort.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/03/24/aanbevelingen-om-te-voorkomen-dat-tekort-aan-e-skills-de-kenniseconomie-smoort.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/03/24/aanbevelingen-om-te-voorkomen-dat-tekort-aan-e-skills-de-kenniseconomie-smoort.html
http://www.deonderwijsvernieuwingscooperatie.nl/wp-content/uploads/2008/02/ovc6-website.pdf
http://www.deonderwijsvernieuwingscooperatie.nl/wp-content/uploads/2008/02/ovc6-website.pdf


Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B Literatuur 

247 

Vermeulen, A. (2007). Onderzoeksmatig leiding geven, een nieuwe generatie schoolleiders. 
In B. van der Hilst, R. Schut & H. Verbeeten (red.), Integraal leiding geven aan 
onderwijsvernieuwing (pp. 39-49). Studiehuisreeks 78. Tilburg: MesoConsult B.V. 
 
Vermunt, J.D.H.M. (2006). Docent van deze tijd: Leren en laten leren, rede, in verkorte vorm 
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op het vakgebied van de 
‘Didactiek van het doceren en van het opleiden van docenten’ aan de Universiteit Utrecht. 
Universiteit Utrecht, IVLOS: Utrecht. 
 
Waslander, S. (2007). Leren over innoveren. Overzichtsstudie van wetenschappelijk 
onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs. Utrecht: VO-raad. 
 
Waslander, S. (2011). Vijf jaar innoveren. Opbrengsten van het Innovatieproces. Durven, 
delen, doen. Utrecht: VO-raad. 
 
Weick, K.E. (1995). Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks, California: Sage 
Publications. 
 
Werkman, R.A. (2006). Werelden van verschil. Hoe actoren in organisaties vraagstukken in 
veranderprocessen hanteren en creëren. Academisch Proefschrift, Universiteit van 
Amsterdam: Amsterdam. 
 
Werkman, R., Boonstra, J. & Elving, W. (2005). Complexiteit en weerbarstigheid in 
veranderprocessen. Patronen in het verandervermogen van Nederlandse organisaties. M&O 
5, 5-30. 
 
Wester, F. (1987). Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Muiderberg: Coutinho. 
 
Wijnen, W.H.F.W. & Zuylen, J.G.G. (2011). Invoering van ict vraagt een andere koers. 
Onderwijsvernieuwing 20. Tilburg: MesoConsult B.V. 
 
Wikiwijs in het onderwijs (2011). Wikiwijs in het onderwijs [Online]. Available: 
http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/  
 
Weick, K.E. (1979). The social psychology of organization. Addison-Wesley: Reading, MA. 
 
Wright, A. (2005). The role of scenarios as prospective sensemaking devices. Management 
decision, 43(1), 86-101. 
 
Yin, R.K. (1994). Case Study Research: Design and Methods (2nd ed). Thousand Oaks, 
California: Sage Publications, Inc. 
 
Zuylen, J.G.G. (2007). Interne OVC-notitie ter voorbereiding op werkbijeenkomst OVC-
schoolleiders 12 januari 2007. Tilburg: De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl.  
 
Zuylen, J.G.G. (2011). 55 voorstellen voor leren en onderwijzen in de klas. 
Onderwijsvernieuwing 21. Tilburg: MesoConsult B.V.  
 
Zuylen, J.G.G. & Zuylen, R.J.H. (2005). De onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl. VMBO-
reeks 36. Tilburg: MesoConsult B.V. 

http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/


 

 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B Curriculum Vitae 

249 

Curriculum Vitae Henk Verbeeten 
Henk Verbeeten (1946) behaalt in 1967 zijn diploma gymnasium-β aan het Bisschoppelijk 
College te Weert. Hij studeert daarna psychologie aan het Instituut voor 
Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht bij Jan Rupp (cognitieve psychologie) 
en René Appel (taalverwerving). Vanaf mei 1974 werkt hij bij project Onderwijs en Sociaal 
Milieu (OSM) aan de ontwikkeling van kleuterschool-programma’s gericht op cognitieve 
ontwikkeling, sociale ontwikkeling en lees- en rekenvoorwaarden. Van af januari 1975  geeft 
hij leiding aan de ontwikkelingsteams voor het kleuterschool-programma ‘Doen, Denken, 
Durven’ en de ‘Programma’s Sociale Ontwikkeling’ voor kleuterschool en lagere school.  
 
Vanaf 1983 is hij hoofd van de afdeling Voortgezet Onderwijs van de Rotterdamse 
Schooladviesdienst en coördinator van een onderwijsvoorrangsgebied in Rotterdam. In 1986 
zet hij zijn werkzaamheden voort op het Centrum Educatieve Dienstverlening te Rotterdam 
(CED). In 1988 start de samenwerking met Jos Zuylen in het kader van het Rotterdams 
Huiswerkproject (huiswerkbeleid, huiswerkdidactiek en aandacht voor leren leren en 
zelfstandig leren). Samen met Ernst Keijzers ontwikkelt hij met name voor de bovenbouw 
van het basisonderwijs een project gericht op zelfstandig leren en schoolontwikkeling: project 
JongLeren.  
 
Vanaf 1995 is hij binnen het CED betrokken bij de opstart van een nieuwe afdeling 
voortgezet onderwijs op basis van zakelijke dienstverlening. Hier werkt hij als innovatie- en 
organisatieadviseur en als ontwikkelaar van didactiek voor vernieuwingsprojecten in de 
basisvorming, tweede fase havo-vwo, vmbo en praktijkonderwijs. Het werkterrein bestaat uit 
ondersteuning van vernieuwingsprojecten op scholen, advisering directies, coördinatie en 
begeleiding van stedelijke en landelijke netwerken op diverse terreinen, kwaliteitszorg, 
standaarden voor leerlingbegeleiding en de ontwikkeling van het project 
‘Leerprocesbegeleiding on line’ (LOL). Verder heeft hij zich bezig gehouden met onderzoek 
naar innovatieprocessen op scholen en de overdracht van Nederlandse expertise op het 
gebied van onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs naar scholen voor 
beroepsonderwijs in Sint Petersburg (Rusland).  
 
Vanaf augustus 2007 maakt hij gebruik van de FPU-regeling. 
 
 
Curriculum Vitae Marleen Rikkerink 
Marleen Rikkerink (1978) behaalde in 1996 haar vwo-diploma in Haaksbergen en studeerde 
aansluitend Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente te Enschede. Zij 
studeerde in 2001 af in de richting curriculumtechnologie met als onderwerp de 
mogelijkheden van een teleleerplatform op de pabo, een ontwerpgericht onderzoek naar het 
functioneren van een kennisnetkring (elektronische leeromgeving).  
 
Na haar opleiding heeft Marleen Rikkerink gedurende een jaar deelgenomen aan een 
traineeship (lerend werken) bij diverse afdelingen van SLO, specialisten in leerprocessen. Na 
een jaar als onderwijskundig consultant in de Randstad heeft zij in twee jaar een 
lesbevoegdheid gehaald (pabo deeltijd verkort) en tegelijkertijd als onderwijskundig adviseur 
en leermateriaalontwikkelaar bij een klein adviesbureau gewerkt.  
In de periode van september 2005 tot september 2011 is zij als onderwijskundige in dienst 
getreden bij Het Stedelijk Lyceum, een grote scholengemeenschap voor voortgezet 
onderwijs. Hier heeft zij zich beziggehouden met de advisering aan het College van Bestuur 
en locatieleidingen, de scholing van docenten over activerende en digitale didactiek en 
kwaliteitszorg. Daarnaast heeft zij de projectleiding gehad over diverse onderwijskundige 
projecten, waaronder het elektronisch leerdossier (ELD) en digitaal overdrachtsdossier 
(DOD).  
 
Gedurende de eerste vijf jaar van haar dienstverband bij deze school (2005-2010) heeft 



Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B Curriculum Vitae 

250 

Marleen Rikkerink als productiebegeleider gebruik gedigitaliseerd leermateriaal en 
professionalisering op tien scholen voor voortgezet onderwijs binnen de 
Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl (OVC) gewerkt. Hierbij heeft zij scholen ondersteund bij 
de invoering van gedigitaliseerd leermateriaal, directies geadviseerd en diverse trainingen 
aan docenten verzorgd.  
 
Sinds september 2011 is Marleen Rikkerink werkzaam als hoofd ict en kwaliteitszorg op 
OSG Erasmus te Almelo. 



Bijlage 1 - Afkortingen 

1 

Bijlage 1 - Afkortingen 
AI    Appreciative Inquiry 
BON    Beter Onderwijs Nederland 
elo     elektronische leeromgeving 
fte    fulltime-equivalent 
havo     hoger algemeen voortgezet onderwijs 
hbo     hoger beroepsonderwijs 
HRM    Human Resources Management 
hv    havo en vwo 
ict    informatie- en communicatietechnologie 
IIP     Investors In People 
IPB     Integraal Personeelsbeleid 
jic’er     jonge ict-coach 
Lb    vo-functiewaardering beginnende tweedegraads docenten 
Lc    vo-functiewaardering (volgend op Lb) 
Ld    vo-functiewaardering (volgend op Lc) 
lma     leermateriaal arrangeur 
LMT     locatie managementteam  
Lp    Leiderschapspraktijk 
LWOO    Leerwegondersteunend onderwijs 
mavo    middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
mbo     middelbaar beroepsonderwijs 
mhv     mavo-havo-vwo 
Ministerie van OCW  Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap 
MT    management team 
OECD    Organisation for Economic Cooperation and Development 
OVC     de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl 
pc    personal computer 
PGO    Probleemgestuurd Onderwijs 
po    primair onderwijs 
SBP     Strategisch Beleidsplan 
Sl    Situationeel leiderschap 
tl    theoretische leerweg 
TTO     Tweetalig Onderwijs 
vmbo     voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
vmbo-b   vmbo-basisberoepsgerichte leerweg 
vmbo-k   vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg 
vmbo-t    vmbo-theoretische leerweg 
vo    voortgezet onderwijs 
vwo    voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
WOR    Wetenschappelijke Onderzoeks- en Reflectieraad 
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Bijlage 2 - Onderzoeksdatabases van School A tot en met School F 
N.B. De onderzoeksdatabases zijn logischerwijs niet geanonimiseerd. 
 
School A - Overzicht onderzoeksgegevens 
 

Codering  Bron uit onderzoeksgegevens School A 

A1, januari 2005 Brochure Levensecht leren (in Veenendaal) 

A2, januari 2008 Verslag van eerste gesprek in het kader van 
uitprobeertrajecten met schoolleiding, ict-ambassadeurs en 
lma’s  

A3, februari 2008 Verslaglegging groot overleg Leerhuis 2 

A4, maart 2008 Mail van onderzoeker aan schoolleiding over format 
uitprobeeractiviteiten 

A5, april 2008 Mailwisseling schoolleiding en onderzoeker over Leerhuis 2 

A6, april 2008 Mailwisseling kartrekker Leerhuis 2 en onderzoeker 

A7, juni 2008 Verslag van verhelderend gesprek met kartrekker Leerhuis 2 

A8, juli 2008 Mailwisseling kartrekker Leerhuis 2 en onderzoeker 

A9, september 2008 Mail van onderzoeker aan kartrekker Leerhuis 2 

A10, oktober 2008 Verslag van gesprek met team Leerhuis 2 en observatie in 
Leerhuis 2 

A11, november 2008 Mailwisseling kartrekker Leerhuis 2 en onderzoeker 

A12, eind 2008 Voortgangsrapportage Leerhuis 2 

A13, januari 2009 Evaluaties OVC-leermaterialen in Leerhuis 2 

A14, januari 2009 Ingevulde vragenlijsten onderbouw-docenten 

A15, februari 2009 Resultaten vragenlijst onderbouw-docenten  

A16, maart 2009  Bespreking van rapportage van resultaten vragenlijst 
onderbouw-docenten met algemeen directeur, kartrekker 
Leerhuis 2 en ict-ambassadeur 

A17, start schooljaar 2009-
2010 

Ict-professionaliseringsplan 2009-2010 

A18, september 2009 Verslag van interview met algemeen directeur 

A19, september 2009 Verslag van interview met afdelingsleider vmbo-onderbouw 
en afdelingsleider vmbo-bovenbouw (voormalig kartrekker 
Leerhuis 2) 

A20, januari 2010 Ingevuld groepsformulier School A naar aanleiding van OVC-
werkconferentie (januari 2010) 

A21, maart 2010 Ingevuld formulier over professionalisering en bevordering 
gebruik gedigitaliseerd leermateriaal (lma-dag maart 2010) 

A22, maart 2010 Verslag van interview met twee onderbouwdocenten en ict-
onderwijsassistent van vmbo-locatie (focusgroep) 

A23, april 2010 Ingevulde vragenlijst door coördinator professionalisering (ict-
ambassadeur) 

A24, mei 2010 Verslag van gesprek van OVC-stafbureau met schoolleiding 
over leermiddelenbeleid en professionalisering 

A25, november 2010 Ingevulde vragenlijsten door docenten onderbouw van vmbo-
locatie 

A26, november 2010 Geverifieerd gespreksverslag van de verificatie en reflectie 
door School A 
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School B - Overzicht onderzoeksgegevens 
 

Codering 
 

Bron uit onderzoeksgegevens School B 

B1, maart 2002 
 

De Missie/ Doelstellingen School B Vastgesteld maart 2002 
Bronaanduiding: Verslag strategisch overleg directie 

B2, september 2003 Inspirerend Innoveren. Centrale directie m.m.v. externe 
adviseur, september 2003. 
Bronaanduiding: Notitie ‘Inspirerend Innoveren’ 

B3, --- --- 

B4, december 2003  Interne nieuwsbrief nr. 2 Nog even aftellen, december 2003  
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B5, januari 2004 Interne nieuwsbrief nr. 3 . Onderwijsvernieuwing; een nadere 
uitwerking van de uitgangspunten, januari 2004 
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B6, januari 2004 Werkconferentie Leerprocesbegeleiding lj. 1 & 3 Zuidlocatie 
29 januari 2004. Werkmap 
Bronaanduiding: Werkconferentie Leerproces-begeleiding 

B7, januari 2004 Voortgang Leerjaar 1 Voortgangsjournaal Brugjaar, januari 
2004  
Bronaanduiding: Voortgangsjournaal Brugjaar 

B8, januari 2004 Interne nieuwsbrief nr. 4 . Binding van scholieren. Januari 
2004 
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B9, maart 2004 Wat moeten medewerkers wel en niet doen … ? Notitie twee 
afdelingsleiders, maart 2004 
Bronaanduiding: Notitie twee afdelingsleiders 

B10, maart 2004 Interne nieuwsbrief nr. 5 Onderwijsvernieuwing; peiling van 
goede moed, maart 2004 
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B11, maart 2004 VMBO-reeks nr. 25, maart 2004 Peiling van de goede moed 
Bronaanduiding: Peiling van de goede moed 

B12, maart 2004 MANIFEST: Dit is Rusland niet! 17 maart Pamflet van een 
individuele docent 
uitgedeeld bij studiedag 17 maart 2003 
Bronaanduiding: Pamflet van een docent 

B13, maart 2004 Quickscan stand van zaken prof. Stevens met commentaar 
van extern adviseur  
Bronaanduiding: Quickscan van de stand van zaken 

B14, maart 2004 Samenvatting Inleiding prof. dr. Stevens 17 maart 2004 
(geredigeerd door extern adviseur, met commentaar van 
onderzoeker) 
Bronaanduiding: Samenvatting Inleiding Prof. dr. Stevens 

B15, maart 2004 Opmerkingen bij hst. 2 Conclusies, paragraaf 2.1 t/m 2.9 
Commentaar externe onderzoeker op concept van B10/B11 
Bronaanduiding: Opmerkingen van externe onderzoeker bij 
B11 

B16, april 2004  Werkconferentie School B: Workshop Teamteaching 22 april 
2004 door afdelingsleider 
Bronaanduiding: Workshop Teamteaching 

B17, mei 2004 Zoom in op Zuid. Leerlingenbrochure juni (?) 2004 
Bronaanduiding: Leerlingenbrochure t.b.v. 2004-2005 
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Codering 
 

Bron uit onderzoeksgegevens School B 

B18, juni 2004 Interne nieuwsbrief (nieuwe reeks) nr. 2 Zonder visie geen 
vernieuwing juni (?) 2004 
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B19, juli 2004  a) Afsluitend Journaal Brugjaar vmbo-t/havo) 2003-2004. 8 
juli 2004 door afdelingsleider (Bronaanduiding: a) Afsluitend 
Journaal 03-04) 
Bijlagen (tevens bronaanduiding): 
b) Resultaten enquête lj. 2003-2004  
c) Handboek voor Lj. 2004-2005 
(2 vmbo-t/h; 2004-2005) augustus 2004  
d) Leerlingenuitgave Wat moet je weten over 2 vmbo-t/h; 
2004-2005 

B20, augustus 2004  Outline ‘Opzet onderzoek School B 2004-2005’ Notitie CED, 
Rotterdam 27 augustus 2004  
Bronaanduiding: Outline ‘Opzet onderzoek 2004-2005 

B21,september 2004 Onderzoeksopzet School B Verslag bespreking met externe 
adviseur en prof. W. Wijnen 7 september 2004, CED, 
Rotterdam  
Bronaanduiding: Verslag bespreking onderzoeksopzet 

B22, september 2004 De Motor van de Vernieuwing Onderzoeksopzet/offerte CED 
9 september 2004  
Bronaanduiding: Onderzoeksopzet & offerte 

B23, oktober 2004 Ontwikkelen van teamteaching –een praktijkverslag- Drie 
docenten Parkgroep Studiehuisreeks nr. 58 oktober 2008 
Bronaanduiding: Praktijkverslag van drie docenten 

B24, september 2004 Interne nieuwsbrief nr. 4 Elodemo september 2004 
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B25, oktober 2004 Interne nieuwsbrief nr. 5 Regievoeren oktober 2004 
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B26, november 2004  De Motor van de Vernieuwing; eerste tussentijds verslag aan 
cie. van toezicht School B. CED, 12 november 2004  
Bronaanduiding: Eerste tussentijds verslag aan cie. van 
toezicht 

B27, november 2004  Persoonlijke aantekeningen onderzoeker n.a.v. overleg met 
cie. van toezicht. CED 24 november 2004  
Bronaanduiding: Persoonlijke aantekeningen onderzoeker 

B28, november 2004  Diepte-interview verbatim transcriptie 24 november t.b.v. “De 
Motor van de Vernieuwing” met docent N. Zuidlocatie 
Bronaanduiding: Diepte-interview met docent N 

B29, november 2004  Diepte-interview verbatim transcriptie 24 november t.b.v. “De 
Motor van de Vernieuwing” met docent F. Zuidlocatie 
Bronaanduiding: Diepte-interview met docent F 

B30, november 2004  Diepte-interview verbatim transcriptie 24 november t.b.v. “De 
Motor van de Vernieuwing” met docent R. Zuidlocatie 
Bronaanduiding: Diepte-interview met docent R 

B31, november 2004  Diepte-interview verbatim transcriptie 16 november t.b.v. “De 
Motor van de Vernieuwing” met docent AZ. Parklocatie 
- mail van docent AZ n.a.v. interview 
Bronaanduiding: Diepte-interview met docent AZ 

B32, november 2004  Diepte-interview verbatim transcriptie 16 november t.b.v. “De 
Motor van de Vernieuwing” met docent G. Parklocatie 
Bronaanduiding: Diepte-interview met docent G 
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Codering 
 

Bron uit onderzoeksgegevens School B 

B33, november 2004  Diepte-interview verbatim transcriptie 16 november t.b.v. “De 
Motor van de Vernieuwing” met docent AOM. Parklocatie 
Bronaanduiding: Diepte-interview met docent AOM 

B34, december 2004 Interne nieuwsbrief nr. 9 Leerstofontwikkeling december 2004 
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B35, januari 2005 Interne nieuwsbrief nr. 10 Leermateriaalontwikkeling januari 
2005 
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B36, januari 2005 School op de schop De Twentsche Courant/Tubantia. 24 
januari 2005 
Bronaanduiding: School op de schop; artikel 

B37, februari 2005 Interne nieuwsbrief  
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B38, jan/febr. 2005 Overzicht van topics uit verslagen van interviews en AI-
sessies (interne notitie van onderzoekers i.h.k. van 
onderzoek De Motor van de Vernieuwing). Jan/februari 2005  
Bronaanduiding: Interne notitie onderzoekers: topics uit 
interviews en AI-sessies 

B39, april 2005 Onderwijsvernieuwing op Het Stedelijk Lyceum in Enschede. 
Concept ingezonden brief: docent-begeleider. 1-4-05 
Bronaanduiding: Ingezonden brief 

B40, april 2005 Interne nieuwsbrief nr. 12 Samenwerken in 
onderwijsvernieuwing. April 2005  
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B41, april 2005 Van arrangement naar engagement –stand van zaken in de 
vernieuwing- (Eindverslag onderzoek “De Motor van de 
Vernieuwing”) door M. Bouwmans, H. Verbeeten, prof. W. 
Wijnen, Interne publicatie School B, April 2005 
Bronaanduiding: Engagement-onderzoek 

B42, mei 2005 Algemene conclusies School B. Leerpunten van onderzoeker. 
Interne notitie CED. Telefonisch gecommuniceerd met 
externe adviseur en algemeen directeur 
Bronaanduiding: Algemene conclusies bij B41 

B43, mei 2005 Interne nieuwsbrief 14. Doorstart Leermateriaalontwikkeling. 
Mei 2005 
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B44, juni 2005 Draaiboek Lj. 1 & Lj.2 Zuidlocatie door twee afdelingsleiders  
Bronaanduiding: Draaiboek Lj. 1 & Lj.2 Zuidlocatie 

B45, juni 2005 Interne nieuwsbrief nr. 15 Vijftien maal NieuwStedelijk 
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B46, december 2005 De onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl. december 2005, 
Zuylen & Zuylen, vmbo-reeks nr. 36 MesoConsult 
Bronaanduiding: vmbo-reeks 36 

B47, november 2007 Waarom gedigitaliseerd leermateriaal? Interne notitie School 
B Portefeuillehouder onderwijs MT en twee stafmedewerkers 
elo/digitalisering.  
Bronaanduiding: Interne beleidsnotitie ‘Waarom 
gedigitaliseerd leermateriaal?’ 

B48, november 2007 Try-out Testen uitprobeercycli School B OVC-leermaterialen 
Engels: thema Personal. 28  
Bronaanduiding: Try-out Testen uitprobeercycli 
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Codering 
 

Bron uit onderzoeksgegevens School B 

B49, december 2007 Geijsel e.a. Leading the process of reculturing: Roles and 
actions of schoolleaders (zie lit.lijst); december 2007. (tijdstip 
interview: april 2006) 
Bronaanduiding: Reculturing-onderzoek 

B50, januari 2008 
 
 

Voorbereiding gesprekken met lyceumbrede secties 
onderbouw. Overleg Bestuurder, portefeuillehouder onderwijs 
& stafmedewerker digitalisering 
15 januari 2008 
Bronaanduiding: Voorbereiding gesprekken met lyceumbrede 
secties onderbouw 

B51, februari2008 Rapportage school brede uitprobeerweek School B Week 49 
- 2007. (3-7 december 2007) 
Bronaanduiding: Rapportage school brede uitprobeerweek 

B52, februari 2008 School brede uitprobeerweek School B, Week 49-2007. (3-7 
december 2007) 
Bronaanduiding: School brede uitprobeerweek 

B53, maart/juni 2008 Bijlage 4.2 Gebruik van elo-verantwoording in studiewijzers. 
Voorbereiding 21 maart 2008, afronding 2 juni 2008 
Bronaanduiding: Gebruik van elo-verantwoording in 
studiewijzers. 

B54, mei 2008 
 

EXTRA Interne nieuwsbrief in het kader van de vakstudiedag 
op 02 juni 2008 
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B55, juni 2008 Interne nieuwsbrief (digitaal) Vakstudiedag maandag 2 juni 
2008 Brief van bestuurder  
Bronaanduiding: Interne nieuwsbrief 

B56, juni 2008 Evaluatie Vakstudiedag 2 juni 2008 
Bronaanduiding: Evaluatie Vakstudiedag 2 juni 

B57, augustus 2008 Acties schooljaar 2007-2008. ca. zomer 2008 (aantekening 
onderzoeker voor promotieonderzoek) 
Bronaanduiding: Acties schooljaar 2007-2008 

B58, augustus 2008 Casebeschrijvingen School B 08-08-2008 
(aantekening Marleen voor promotieonderzoek) 
Bronaanduiding: Casebeschrijvingen 

B59, geen datum 
 

5 nov. Middenkaderfunctionarissen OVC  
Vragen van Henk 

B60, maart 2009 VO-docenten onderbouw en gebruik gedigitaliseerd 
leermateriaal School B Locatie Zuid. maart 2009 
Bronaanduiding: Vragenlijst gebruik gedigitaliseerd 
leermateriaal Zuidlocatie 

B61, april 2009 Bespreking rapportage vragenlijst 
docentenprofessionalisering onderbouw School B Locatie 
Zuid. 15 april 2009 
Bronaanduiding: Bespreking rapportage vragenlijst 
Zuidlocatie 

B62, maart 2009 VO-docenten onderbouw en gebruik gedigitaliseerd 
leermateriaal School B Locatie K. Maart 2009 
Bronaanduiding: Vragenlijst gebruik gedigitaliseerd 
leermateriaal locatie K 

B63, april 2009 Bespreking rapportage vragenlijst 
docentenprofessionalisering onderbouw School B Locatie K.  
Bronaanduiding: Bespreking rapportage vragenlijst locatie K 
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Codering 
 

Bron uit onderzoeksgegevens School B 

B64, maart 2009 VO-docenten onderbouw en gebruik gedigitaliseerd 
leermateriaal School B Locatie Z. Maar 2009 
Bronaanduiding: Vragenlijst gebruik gedigitaliseerd 
leermateriaal locatie Z 

B65, april 2009 Bespreking rapportage vragenlijst 
docentenprofessionalisering onderbouw School B Locatie Z. 
17 april 2009 
Bronaanduiding: Bespreking rapportage vragenlijst locatie Z 

B66, april 2009 Verslag van agendaonderdeel van MT van 20 april 2009 
Professionaliseringsplannen 2009-2010. April 2009 
Bronaanduiding: MT-verslag 

B67, april/mei 2009 Conceptvoorstel project klas 1K 2009-2010. ca. april/mei 
2009 
Bronaanduiding: Conceptvoorstel project klas 1K 2009-2010 

B68, mei 2009 Gesprek afdelingsleider en twee docenten Pilot 1 VMBO-KT 
2009-2010. 26-05-09 
Bronaanduiding: Afdelingsleider en docenen Pilot 1VMBO-KT 
2009-2010 

B69, oktober 2009 Verslag interview met Bestuurder School B door 
onderzoekers. 5 oktober 2009 
Bronaanduiding: Bestuurder 

B70, oktober 2009 Verslag interview met afdelingsleider TTO/Gymnasium 
Zuidlocatie en afdelingsleider 1& 2 vmbo-B+KT Zuidlocatie 
(vroeger van Parklocatie) door onderzoekers. 5 oktober 2009 
Bronaanduiding: Twee afdelingsleiders Zuidlocatie 

B71, oktober 2009 Professionaliseringsplan School B (afd. onderwijs en elo). 9 
oktober 2009 
Bronaanduiding: Professionaliseringsplan 

B72, december 2009 Evaluatie 1 netbookproject 1 K/T locatie Zuid. 1 december 
2009  
Bronaanduiding: Evaluatie 1 netbookproject 1 K/T Zuidlocatie 

B73, januari 2010 Groepsformulier agendapunten 6 & 11; OVC-werkconferentie 
13-01-10 (MT & afd. leiders Zuid). Januari 2010 
Bronaanduiding: Groepsformulier OVC-werkconferentie MT 
en Zuidlocatie 

B74, januari 2010 Groepsformulier agendapunten 6 & 11; OVC-werkconferentie 
13-01-10 (MT & afd. leiders Zwering). Januari 2010 
Bronaanduiding: Groepsformulier OVC-werkcon-ferentie MT 
& Locatie Z 

B74b, januari 2010 De leraar maakt het verschil en een elo helpt! Artikel in 
Onderwijsmagazine Openbaar Onderwijs Enschede jrg. 16, 
nr. 4 jan. 2010 
Bronaanduiding: Artikel in Onderwijsmagazine 

B75, maart 2010 Afspraken studiemiddag vmbo-Zuid aanwezig: Parkgroep 
(notulen Locatiedirecteur) 18 maart 2010 
Bronaanduiding: Afspraken studiemiddag vmbo Zuidlocatie 

B76, april 2010 Mailwisseling tussen onderwijskundige School B en 
afdelingsleider vmbo Zuidlocatie 8 april 2010 
Bronaanduiding: Mailwisseling tussen onderwijskundige 
School B en afdelingsleider Zuidlocatie 
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Codering 
 

Bron uit onderzoeksgegevens School B 

B77, april 2010 Verslag interview met twee docenten locatie Z door 
onderzoeker.  
Bronaanduiding: Twee docenten 

B78, april 2010 Verslag interview met drie docenten (VMBO, TTO/gymn & 
onderbouw techniek van Zuidlocatie door onderzoeker. 6 april 
2009 
Bronaanduiding: Drie docenten 

B79, april 2010 Vragenlijst coördinator professionalisering. 16 april 2010 
(rapportage n.a.v. de vragenlijst) 
Bronaanduiding: Rapport van de coördinator 
professionalisering 

B80, Voorjaar 2010.  Plan van aanpak (samenvatting) School B. Voorjaar 2010.  
Bronaanduiding: Plan van aanpak School B 

B81, Zomer 2010 Afdelingsplan vmbo 2010/2011 Zuid. Netbookproject Ca. 
Zomer 2010 
Bronaanduiding: Afdelingsplan vmbo 2010/2011 

B82, mei/juni 2010 Evaluatie van de laatste twee profito-bijeenkomsten. (alle 
locaties). Mei/juni 2010 
Bronaanduiding: Evaluatie van de laatste twee 
professionaliseringsbijeenkomsten 

B83, september 2010 Telefonisch interview met Jos Zuylen over innovatiehistorie 
HSL door Henk. 21/22 september 2010 
Bronaanduiding: Telefonisch interview met extern adviseur 

B84, november 2010 Telefoongesprek met onderwijskundige School B over 
onderzoeksgegevens periode 2007-2008 door onderzoeker. 
5 november 2010 
Bronaanduiding: Telefonisch interview met onderwijskundige 
School B 

B85, oktober 2010 Documentje opgesteld door docent LL (uit 2005/2006, 1e jaar 
zoom2). Opmerkingen van LL over zijn eerste jaar op Lj. 1 
Zuidlocatie op verzoek onderzoeker (input voor onderzoek in 
zijn woorden). 
Bronaanduiding: Informatie van docent LL over 
innovatiehistorie 

B86, november 2010 Telefonisch interview met kartrekker/ coördinator Lj. 1 & 3 
(Zuidlocatie) in startperiode en daarna afdelingsleider 
onderbouw Zuidlocatie havo/vwo over innovatiehistorie 
School B door onderzoeker. 09 november 2010 
Bronaanduiding: Telefonisch interview met afdelingsleider 
onderbouw Zuidlocatie 

B87, november 2010 Telefonisch interview met extern adviseur, n.a.v. analyse 
School B 
Bronaanduiding: Telefonisch interview met extern adviseur 

B88, november 2010 Vragenlijst docenten Lj 1 & 2: gebruik en opvattingen 
gedigitaliseerd leermateriaal Park- en Zuidgroep 
Bronaanduiding: Vragenlijst gedigitaliseerd leermateriaal 
Park- en Zuidgroep 

B89, februari 2011 Geverifieerd gespreksverslag van de verificatie en reflectie 
door School B 
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School C - Overzicht onderzoeksgegevens 
 
Codering  Bron uit onderzoeksgegevens School C 

C0, september 2005 Powerpointpresentatie van algemeen directeur 

C1, november 2007 Brochure van vmbo-locatie ‘Ruimte geven aan de 
ontwikkeling Van moeten naar willen’  

C2, januari 2008 Verslag van eerste gesprek in het kader van 
uitprobeertrajecten met schoolleiding van vmbo-locatie en 
mhv-locatie  

C3, maart 2008 Ingevulde reflectieformulieren OVC-leermaterialen 
(kijkwijzers) van vmbo-locatie 

C4, april 2008 Voorbereidingsdocument OVC-voortgang op vmbo-locatie  

C5, mei 2008 Startbijeenkomst ‘uitprobeertraject’ OVC met teamleiders 
onderbouw, ict-ambassadeur en ict-coördinator van vmbo-
locatie  

C6, mei 2008 Evaluaties OVC-leermateriaal op mhv-locatie 

C7, september 2008 Verslag van gesprek met locatiedirecteur van mhv-locatie  

C8, oktober 2008 Verslag van reflectiegesprek met teamleiders onderbouw over 
projectweek op vmbo-locatie 

C9, start schooljaar 2008-
2009 

Tijdpad uittesten materiaal OVC op mhv-locatie  

C10, oktober 2008 Verslag van gesprek met teamleider mavo-onderbouw, 
testcoördinator en ict-ambassadeur van mhv-locatie  

C11, februari 2009 Resultaten vragenlijst onderbouw-docenten School C, 
afgenomen in december 2008  

C12, februari 2009 Bespreking van rapportage van resultaten vragenlijst 
onderbouw-docenten School C met schoolleiding, lma en ict-
ambassadeur (vmbo- en mhv-locatie afzonderlijk van elkaar)  

C13, april 2009 Teamplannen van mhv-locatie  

C14, juni 2009 Aantekeningen van presentatie van ict-ambassadeur van 
vmbo-locatie op landelijke ambassadeursbijeenkomst  

C15, juni 2009 Mailwisseling van onderzoeker met teamleider onderbouw 
van vmbo-locatie  

C16, start schooljaar 2009-
2010 

Voorstel van lma/docent voor invoering arrangeertool en elo 
op vmbo-locatie  

C17, september 2009 Leermiddelen beleid en aanpak van vmbo-locatie  

C18, september 2009 Format professionaliseringsactiviteiten 2009-2010 van vmbo-
locatie  

C19, oktober 2009 Verslag van interview met teamleiders onderbouw van vmbo-
locatie en mhv-locatie  

C20, oktober 2009 Verslag van interview met algemeen directeur  

C21, december 2009 Directe observatie en gesprek op vmbo-locatie  

C22, januari 2010 Eerste ingevulde groepsformulier vmbo-locatie naar 
aanleiding van OVC-werkconferentie  

C23, januari 2010 Tweede ingevulde groepsformulier vmbo-locatie naar 
aanleiding van OVC-werkconferentie  

C24, januari 2010 Ingevuld groepsformulier mhv-locatie naar aanleiding van 
OVC-werkconferentie  

C25, maart 2010 Verslag van interview met drie onderbouwdocenten van 
vmbo-locatie  

C26, april 2010 Ingevulde vragenlijst door coördinator professionalisering 
(teamleider onderbouw) van vmbo-locatie  

C27, april 2010 Ingevulde vragenlijst door coördinator professionalisering 
(teamleider onderbouw) van mhv-locatie  
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Codering  Bron uit onderzoeksgegevens School C 

C28, april 2010 Afspraken over onderzoek vanuit Kennisnet op vmbo-locatie  

C29, april 2010 Verslag van gesprek van OVC-stafbureau met 
locatiedirecteur, ict-ambassadeur en lma van vmbo-locatie 
over leermiddelenbeleid en professionalisering  

C30, mei 2010 Verslag van gesprek van OVC-stafbureau met 
locatiedirecteur en drie teamleiders van mhv-locatie over 
leermiddelenbeleid en professionalisering 

C31, november 2010 Ingevulde vragenlijsten door docenten onderbouw van vmbo-
locatie  

C32, november 2010 --- 
Ingevulde vragenlijsten door docenten onderbouw van mhv-
locatie (november 2010)  niet ontvangen 

C33, november 2010 Observatie 13 januari 2010 
OVC-conferentie 

C34, januari 2011 Geverifieerd gespreksverslag van de verificatie en reflectie 
door School C  

 
 
School D - Overzicht onderzoeksgegevens  
 

Codering Bron uit onderzoeksgegevens School D 

D1, start schooljaar 2007-
2008 

MacBook protocol Kernteam VMBO 07/08  

D2, februari 2008 Verslag van eerste gesprek in het kader van 
uitprobeertrajecten met sectordirecteur VMBO, twee 
ambassadeurs en een lma 

D3, februari 2008 Plan voor het uittesten van het OVC materiaal 1VMBO  

D4, april 2008 ‘Eerste aanzet tot een draaiboek’  

D5, april 2008 Verslag studiemiddag kernteam HV juniorcollege  

D6, april 2008 Concept MacBook protocol versie 1.1 Kernteam HV  

D6a, juni 2008 Strategisch beleidsplan 2008-2013, inclusief evaluatie SBP 
2003-2008  

D7, november 2008 ICT-plan Concept werkdocument  

D8, november 2008 Overleg met afdelingsleider HV onderbouw en 
ambassadeur/projectleider vernieuwde onderbouw HV  

D9, november 2008 Projectplan Vernieuwde onderbouw HV - Schooljaar 2008-
2009  

D10, februari 2009 Resultaten vragenlijst onderbouw-docenten School D, 
afgenomen in december 2008  

D11, februari 2009 Bespreking van rapportage van resultaten vragenlijst 
onderbouw-docenten School D met afdelingsleider HV 
onderbouw, onderwijskundige en ambassadeur/projectleider 
vernieuwde onderbouw HV  

D12, augustus 2009 Een voorbeeld van een geslaagd proces: van initiatie naar 
implementatie (met vallen en opstaan en een dosis geluk), 
presentatie van directeur-bestuurder  

D13, start schooljaar 2009-
2010 

Professionaliseringsplan School D 2009-2010  

D14, oktober 2009 Verslag van interview met directeur-bestuurder  

D15, oktober 2009 Verslag van gesprek met afdelingsleider HV onderbouw en 
afdelingsleider HV bovenbouw  
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Codering Bron uit onderzoeksgegevens School D 

D16, januari 2010 Ingevuld groepsformulier School D naar aanleiding van OVC-
werkconferentie  

D17, maart 2010 Resultaat lma-conferentie 15 maart 2010 met betrekking tot 
professionalisering 2010/2011 en bevordering gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal  

D18, april 2010 Ingevulde vragenlijst coördinator professionalisering 

D19, april 2010 Verslag van gesprek van OVC-stafbureau met sectordirecteur 
VMBO, sectordirecteur HV, Hoofd ICT en onderwijskundige 

D20, mei 2010 Verslag van focusgroep met drie onderbouwdocenten VMBO 
en HV  

D21, november 2010 Ingevulde vragenlijsten door docenten onderbouw ‘Gebruik 
van en opvattingen over gedigitaliseerd leermateriaal’  

 
 
School E - Overzicht onderzoeksgegevens  
 

Codering 
 

Bron uit onderzoeksgegevens School E 

E1, 2007 Patent op talent. Strategisch Beleidsplan RSG Stad en Esch. 
2007-2011 

E2a, oktober 2008 
 

Handboek Governance 
§ 1 Doel en samenhang Handboek Governance 

E2b, juni 2008 Handboek Governance 
§ 5 Missie en Visie  

E2c, augustus 2008 Handboek Governance 
§ 6 Vormgeving dialoog met de samenleving  

E2e, september 2008 Handboek Governance 
§ 20 Profiel Directeur-Bestuurder  

E2f, juni 2008 Handboek Governance 
§ 24 Besturingsfilosofie 

E2g, september 2008 Handboek Governance 
§ 25 Organisatieschema 

E2h, augustus 2008 Handboek Governance 
§ 26 Managementstatuut Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe 

E2i, september 2008 § 27 Competentieprofiel directeuren 

E3, zonder datum Jaarverslag 2008-2009 RSG Stad en Esch.  
§ 2.1 Besturingsfilosofie 
§ 3.2 Vormen van leren & aanbod van leerwegen 
§ 3.3 Een laptop per leerling 

E4, mei 2009 VO-docenten onderbouw en het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal. Stad en Esch. Meppel/Diever 

E5, juni 2009 Bespreking Rapportage Stad en Esch, Meppel/Diever 12 juni 2009 

E6, 2009 Professionaliseringsplan Stad en Esch 2009-2010 

E7, september 2009 Interview met locatiedirecteur Zuideinde en teamleider Randweg  

E8, oktober 2009 Interview met directeur-bestuurder Peter de Visser 

E9, maart 2010 Focusgroep met docenten, waarvan een lma 

E10, maart 2010 LMA-conferentie: ideeën professionalisering Stad en Esch. 

E11, maart 2010 VO-magazine 5 maart 2010 “Leerboek wordt laptop (over vmbo-
locatie Stad en Esch) 

E12, maart 2010 Projectplan “De leraar op pole position: naar een geslaagde 
digitale onderwijsinnovatie!” behorende bij de subsidieaanvraag in 
het kader van de Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap 
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Codering 
 

Bron uit onderzoeksgegevens School E 

E13, april 2010 Vragenlijst coördinator professionalisering Stad en Esch.  

E14, april 2010 Bespreking bestuurder, locatiedirecteuren en OVC over 
leermiddelenbeleid  

E15, mei 2010 Informatie voor OVC-trainers ter voorbereiding op studiemiddag  

E16, juni 2010 Professionaliseringsplan RSG Stad en Esch - 2010-2011 

E17, zomer 2010 Schoolgids locatie Randweg, Diever, Zuideinde 2010-2011 § 7. 
Een laptop per leerling. Incl. tekst website Stad en Esch: Kies een 
laptop-per-leerling 

E18, september 2010 In de breedste zin: creativiteit in het Hart van Ezinge (Kaders 
werkgroep Hart van Ezinge) 

E19, november 2010 Creativiteit: ons Hart is er vol van. 

E20, november 2010 Bij ons maak je het! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 

E21, november 2010 IJkpunten 2011. Strategisch Beleidsplan 2011-2015 

E22, december 2010 Telefonisch interview Henk Verbeeten met Peter de Visser over 
nagekomen vragen m.b.t. Strategisch plan 

E23, december 2010 Uit het hart gegrepen. Een visie op creativiteit binnen 
Onderwijspark Ezinge 

E24, december 2010 Ingevulde vragenlijsten door docenten onderbouw van vmbo-
locatie  

E25, februari 2011 Geverifieerd gespreksverslag van de verificatie en reflectie door 
School E 

 
 
School F - Overzicht onderzoeksgegevens  
 

Codering 
 

Bron uit onderzoeksgegevens School F 

F0, januari 2008 Strategisch beleidsplan 2008-2013 (SBP), inclusief evaluatie SBP 
2005-2010 (SBP) 

F1, januari 2008 Verslag van eerste gesprek in het kader van uitprobeertrajecten 
met schoolleiding van vmbo-locatie en mhv-locatie  

F2, februari 2008 Testtraject OVC - scholengroep Den Haag Zuid-West 

F3, maart 2008 Planvorming scholengroep Den Haag Zuid-West komende drie 
schooljaren 

F4, juni 2008 Activiteitenplan digiweken schooljaar 2007-2008 en 2008-2009 

F5, begin schooljaar 
2008-2009 

Overzicht gedigitaliseerd leermateriaal digiweek De Haagse 
(Locatie A) 

F6, november 2008 Leerlingevaluatie digiweek De Haagse (Locatie A) 

F7, november 2008 Docentevaluatie digiweek De Haagse (Locatie A) 

F8, november 2008 Gespreksverslag terugblik digiweek De Haagse en voorbereiding 
digiweek Zuid-West (Locatie B) 

F9, februari 2009 Voorbereiding digiweek Escamp (Locatie C) 

F10, februari 2009  Rapportage van resultaten vragenlijst onderbouw-docenten School 
F, afgenomen in december 2008 

F11, maart 2009  Bespreking van rapportage van resultaten vragenlijst onderbouw-
docenten School F met schoolleiding, testcoördinator en ict-
coördinator 

F12, maart 2009 Evaluatie digiweek locatie Escamp (Locatie C) 

F13, maart 2009 De Digitale Doorbraakdagen op Scholengroep Den Haag Zuid-West 

F14, april 2009 Terugblik op eerste Digitale Doorbraak Dag 

F15, begin schooljaar 
2009-2010 

Professionaliseringsplan schooljaar 2009-2010 
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Codering 
 

Bron uit onderzoeksgegevens School F 

F16, oktober 2009 Verslag van interview met algemeen directeur/bestuurder 

F17, oktober 2009 Verslag van interview met teamleiders onderbouw van Locatie A en 
Locatie B 

F18, maart 2010 Resultaat lma-conferentie 15 maart 2010 met betrekking tot 
professionalisering 2010/2011 en bevordering gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal  

F19, april 2010 Ingevulde vragenlijst coördinator professionalisering  

F20, april 2010 Verslag van gesprek met ict-coördinator 

F21, april 2010 Verslag van focusgroep met vier onderbouwdocenten van Locatie A 
en Locatie B  

F22, mei 2010 Verslag van gesprek van OVC-stafbureau met sectordirecteur HV 

F23, oktober 2010 Ingevulde vragenlijsten door docenten onderbouw ‘Gebruik van en 
opvattingen over gedigitaliseerd leermateriaal’ Locatie B 

F24, maart 2011 Geverifieerd gespreksverslag van de verificatie en reflectie door 
School F 
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Bijlage 3 - Interviewschema schoolleiding 
 
Geïnterviewden 
- 1e gesprek met lid centrale directie, bestuurder of rector van OVC-school 
- 2e gesprek met twee lijnfunctionarissen (conrectoren, locatiedirecteuren en/of afdelings-
/teamleiders) 
 
Interviewteam met taken 
- Marleen Rikkerink: inleider, gespreksleider, vragensteller, notulist. 
- Henk Verbeeten: bewaker interviewschema (Alle vragen gesteld?; Voldoende 
doorgevraagd (evaluatie antwoorden)?; Doorvragen; Tijdsbewaking), controle 
geluidsapparatuur en extra notulist. 
 
Semi-gestructureerd oog-in-oog interview 
- open vragen 
- vaste beginvraag per beschrijving van de onafhankelijke variabele 
- wijze van doorvragen is vrij/open5 
 
Na(a)m(en) geïnterviewde(n): ………………………………………………………………………... 
Functie geïnterviewde(n): …………………………………………………………………………….. 
OVC-school: ……………………………………………………………………………………………. 
Datum: ………………………………………………………………………………………………….. 
Tijdstip van aanvang: …………………………………………………………………………………. 
Plaats: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Introductie van het gesprek6  START VAN GESPREK 
- Aanwezigen kennismaken/voorstellen. 
- Dit gesprek maakt deel uit van een wetenschappelijk promotieonderzoek naar het gebruik 
van gedigitaliseerd leermateriaal (BENADRUKKEN!) door docenten in het voortgezet 
onderwijs en hun beeldvorming hierover. Uit literatuuronderzoek blijkt dat op dit gebruik en 
de bijbehorende beeldvorming vier variabelen van invloed zijn. Dit zijn: contextdruk, 
leiderschap, organisatieleren en individuele docentfactoren. Deze vier variabelen komen in 
dit gesprek aan de orde aan de hand van een beknopte beschrijving over wat met de 
variabele bedoeld wordt. 
- Soort vragen: per beschrijving (die de geïnterviewde heeft gehoord en gelezen en voor zich 
heeft tijdens het gesprek) open vragen. 
- Duur van het interview: maximaal 1,5 uur 
- Publicatie resultaten: zo spoedig mogelijk na dit gesprek schrijft de interviewer een 
gespreksverslag. In het kader van de betrouwbaarheid zal dit verslag gemaild worden naar 
de geïnterviewden, opdat zij kunnen aangeven of het verslag een volledige, correcte en 
nauwkeurige weergave is van hetgeen gezegd is.  
- Gebruik van geluidsopname: vertrouwelijk. Het gesprek wordt opgenomen. De opname 
wordt alleen door de interviewer zelf gebruikt ten behoeve van het gespreksverslag. 
- Anonieme verwerking in proefschrift. 
 
(De tekst tussen aanhalingstekens letterlijk zeggen.) 
”Zoals ik reeds in de instructie heb genoemd, zal dit gesprek ingaan op de vier variabelen die 
van invloed zijn op het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal door docenten in het 
voortgezet onderwijs en hun beeldvorming hierover. Van elke variabele hebben we een 

                                                 
5
 Bij doorvragen ook vragen naar voorbeelden of illustraties; zie bijvoorbeeld vraag C1: via 

voorbeelden peilen van verschil in feitelijke en/of ervaren contextdruk door (top/midden)managers en 
docenten. 
6
 De geïnterviewden hebben de informatie in de introductie van het gesprek voorafgaand aan het 

interview per mail ontvangen.  
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beknopte beschrijving gemaakt. Deze beschrijving zal ik voorafgaand aan de vragen in een 
paar zinnen mondeling toelichten. Vervolgens kunt u de beschrijving doorlezen. Tijdens de 
beantwoording van de vragen kunt u deze erbij houden. Er is ruimte voor verhelderende 
vragen indien er onduidelijkheden zijn over wat er met een variabele wordt bedoeld. We 
behandelen de variabelen één voor één.” 
 
 
”Hierbij de beschrijving van de eerste variabele contextdruk.” 
De interviewer geeft een heel korte mondelinge toelichting op de variabele contextdruk. 
Vervolgens wordt de beschrijving uitgedeeld en lezen de geïnterviewden de beschrijving.  
 

1. Contextdruk (beïnvloeding vanuit de omgeving) 
 
Scholen staan niet geïsoleerd in de maatschappij. Contextdruk is een belangrijke factor die 
van invloed is op de gang van zaken in een school, dus ook op het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal. Als je het over contextdruk ofwel beïnvloeding vanuit de 
omgeving hebt, kun je verschillende vormen en variabelen onderscheiden.  
 
Er zijn allerlei formele zaken ofwel dingen waar je als school mee te maken hebt en je aan 
te houden hebt. Hierbij kun je denken aan algemeen geldende normen, waarden en regels, 
landelijke en lokale wetgevingen, maar ook afspraken en subsidies die binnen de OVC 
gelden en waarmee je als school hebt ingestemd. Onder andere Kennisnet, leveranciers 
van elektronische leeromgevingen, ouders/verzorgers van leerlingen en andere scholen in 
de omgeving (in het land) behoren tevens tot de context.  
 
Naast bovengenoemde formaliteiten zijn er ook veel aspecten en zaken die we kunnen 
rekenen tot de meer maatschappelijke context. Het betreffen visies, discussies en 
opvattingen die mensen hebben met betrekking tot het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal, omdat ze er over gelezen, gehoord of geschreven hebben. De beeldvorming 
van mensen over onderwijsontwikkelingen die doorwerkt in de school (bij management én 
docenten) is een zeker zo belangrijke vorm van contextdruk als formele afspraken en 
regelgeving.  

 
De interviewer vraagt of de beschrijving helder is.  
 
”Vragen over ‘Contextdruk’ 
C1. Zoals niet nieuw voor u is, maken scholen deel uit van een grotere context. In de 
beschrijving ziet u verschillende vormen van beïnvloeding vanuit de omgeving: welke vormen 
van beïnvloeding heeft u ervaren met betrekking tot het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal? 
C2. Hebben docenten deze contextdruk ook ervaren? Zo ja, op welke wijze kon u dit zien en 
merken?  
C3. Hoe heeft u de druk en beïnvloeding vanuit de OVC met betrekking tot het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal ervaren en hoe bent u daarmee omgegaan? 
C4. Een belangrijke contextfactor is de verandering in het schoolboekengeld. Dit heeft 
ongetwijfeld gevolgen voor het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal. Geldt dit ook binnen 
uw school? Ervaart u dat docenten hierdoor meer eigenaar worden van hun eigen 
onderwijs?”  
 
 
”Hierbij de beschrijving van de tweede variabele organisatieleren.” 
De interviewer geeft een heel korte mondelinge toelichting op de variabele organisatieleren. 
Vervolgens wordt de beschrijving uitgedeeld en lezen de geïnterviewden de beschrijving.  
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2. Organisatieleren 
 
Schoolorganisaties zijn volop in ontwikkeling. Als een school zich wil ontwikkelen, is het van 
belang dat het leren van docenten niet alleen individueel plaatsvindt, maar ook onderdeel is 
van een gezamenlijk leerproces waarbij interactie tussen de deelnemers centraal staat. 
 
Voorbeeld: 
Op een school worden de muren eruit gebroken, opdat lokalen verdwijnen en 
teamteachingruimten ontstaan. Het is de bedoeling dat in deze veranderde onderwijssetting 
op een andere manier wordt gewerkt, dus dat oude/bestaande instituties en gewoontes 
worden los gelaten. Praktijkervaringen wijzen uit dat het aanpassen van instituties niet altijd 
goed plaatsvindt. Op het uitbreken van de muren heeft de schoolleiding invloed (aansturen 
op de situatie/setting), maar andere aspecten van eerdere instituties zijn door de 
schoolleiding niet zo gemakkelijk te beïnvloeden, zoals onderwijsopvattingen en ingeslepen 
docentgedrag.  
 
Het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal is een verandering in de situatie. Het zou 
gevolgen moeten hebben voor het gedrag van docenten en moeten leiden tot nieuwe 
instituties. Deze instituties worden niet alleen zichtbaar in veranderd gedrag, maar worden 
ook vastgelegd in beleidsplannen en algemeen geldende gewoontes. Zoals het voorbeeld 
laat zien, ontstaan die nieuwe instituties en gewoontes niet vanzelf.  
- Een eerste strategie is professionalisering van docenten waarin aanleren, uitvoeren en 
toepassen centraal staan (‘scholing/deskundigheidsbevordering oude stijl’).  
- Een tweede strategie is aandacht voor samenwerken en samen leren door docenten. Dit 
worden ook wel collectieve leerprocessen (community of practice) genoemd. Binnen een 
groep is het vaak dynamisch, zijn collega’s met elkaar in interactie en reflecteren zij op 
elkaars meningen en bijdragen. Samenwerken en samen leren vormen een andere aanpak 
voor het bevorderen van leerprocessen binnen een schoolorganisatie. 

 
De interviewer vraagt of de beschrijving helder is.  
 
”Vragen over ‘Organisatieleren’ 
Deskundigheidsbevordering van docenten 
O1. Hoe pakt u de deskundigheidsbevordering van uw docenten aan?  
O2. Wordt de organisatie van scholing aangestuurd of zijn het processen die spontaan onder 
docenten plaatsvinden? 
O3a. Bent u blij met de interventie van de OVC om deskundigheidsbevordering in een 
professionaliseringsplan op te nemen? 
O3b. Lukt het om concreetheid over die deskundigheidsbevordering in een plan te 
formuleren? Met andere woorden: Lukt het om professionaliseringstijd op te nemen in de 
jaarkalender? 
 
Samenwerken en -leren door docenten (collectieve leerprocessen) 
O4. Op welke wijze werken en leren docenten samen? 
O5. Zijn er, naast vaksecties, ook andere samenwerkingsvormen? Kunt u enkele 
voorbeelden noemen? 
O6. Wordt de vorming van de secties en andersoortige teams aangestuurd of ontstaan 
groepen waarin collega’s gezamenlijk werken en leren spontaan? 
O7. Wat leveren de verschillende samenwerkingsvormen concreet op? Met andere woorden: 
Wat zijn de gezamenlijke leerresultaten en waar vind je deze terug? [Eventueel doorvragen: 
publicatie op de website?, in een beleidsnotitie?, in notulen?] 
O8. Wat zijn de gevolgen van het werken in secties en andersoortige teams voor het gebruik 
van gedigitaliseerd leermateriaal?“ 
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”Hierbij de beschrijving van de derde variabele individuele docentfactoren.” 
De interviewer geeft een heel korte mondelinge toelichting op de variabele individuele 
docentfactoren. Vervolgens wordt de beschrijving uitgedeeld en lezen de geïnterviewden de 
beschrijving.  
 

3. Individuele docentfactoren 
 
Individuele docentfactoren zijn kenmerken van individuele docenten die van invloed zijn op 
het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en hun beeldvorming daarover.  
 
Aan de hand van de volgende korte casus proberen wij deze variabele te verduidelijken.  
Stel je twee docenten voor die op dezelfde school werkzaam zijn. Zij hebben te maken met 
dezelfde vormen van contextdruk, leiderschap en organisatieleren in de vorm van 
individuele professionalisering en collectieve leerprocessen. Echter, Collega A staat positief 
tegenover het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal en gebruikt dit ook regelmatig in zijn 
lessen. Collega B is veel minder positief en maakt nauwelijks gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal. Waar is dit verschil aan toe te schijven? Er zijn blijkbaar individuele 
kenmerken van de docenten die hun gebruik van en hun beeldvorming ten opzichte van 
gedigitaliseerd leermateriaal beïnvloeden7. 

 
De interviewer vraagt of de beschrijving helder is.  
 
”Vragen over ‘Individuele docentfactoren’ 
I1. Waar is het verschil in gedrag en beeldvorming in de geschetste casus aan toe te 
schrijven?  
I2. Zijn er individuele docentfactoren die er toe doen? [Hulpvragen: Wat komt u zoals tegen? 
Wat zijn de meest opvallende? Wat doet u daarmee in uw rol als 
innovatieleider/lijnfunctionaris?]” 
  
Indien de geïnterviewde geen factoren kunnen benoemen, geeft de interviewer enkele 
voorbeelden. 
“Er kan gedacht worden aan leeftijd, positieve of negatieve ervaringen met vernieuwen, 
leerstijl, functies in de school, enz.” 
 
 
”Hierbij de beschrijving van de vierde variabele leiderschap. We hebben het al over veel 
dingen gehad die bij leiderschap horen, maar we gaan nu kijken of er nog nieuwe/andere 
zaken zijn die in het verleden hebben gespeeld en van invloed zijn op het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal. 
 
De interviewer geeft een heel korte mondelinge toelichting op de variabele leiderschap. 
Vervolgens wordt de beschrijving uitgedeeld en lezen de geïnterviewden de beschrijving.  
 

4. Leiderschap  
 
De rol van leidinggevenden in een schoolorganisatie, vooral bij strategische vernieuwingen, 
is complex. Het gaat om de juiste balans tussen stabiliteit en vernieuwing. 
 
Leiderschapsrollen 
Er is onderscheid te maken tussen twee leiderschapsrollen: 
- De manager houdt zich bezig met de goede gang van zaken van alledag. De school moet 

                                                 
7
 Enkele mogelijke factoren: persoonlijke stijlkenmerken, persoonlijke ervaringen (bijvoorbeeld bij 

eerdere vernieuwingen), leeftijd, opleiding, emoties, kennis en vaardigheden, privé-omstandigheden, 
enz. 
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draaien en docenten moeten hun werk goed kunnen doen binnen het onderwijskundig 
concept van de school. Hij is verantwoordelijk voor zaken als personeelszorg, financiën en 
beleid.  
- De (onderwijskundig) leider leidt en organiseert onderwijsvernieuwing. Hij is de centrale 
factor bij het stimuleren en inbrengen van innovatieve ideeën, producten en processen.  
 
Aansturen op situatie/setting 
De schoolleiding kan sturen via interventies in de situatie/setting. Denk aan de verandering 
van lokaal naar teamteachingruimte, de inzet van een elektronische leeromgeving of andere 
afspraken over de inrichting van het onderwijsleerproces. Dit type aansturing is concreet en 
tastbaar. Door het veranderen van de omgeving, procedures, overlegstructuren en/of 
taakomschrijvingen probeert de schoolleiding het denken en handelen van docenten te 
beïnvloeden in de richting van de gewenste vernieuwing, in ons geval het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal.  
 
Aansturen op samenwerken en samen leren (gezamenlijk leren en reflecteren) 
De schoolleiding kan ook rechtstreeks aansturen op het denken en handelen van docenten 
door het aangaan van een gesprek. Het gaat hierbij om het stimuleren van samenwerken en 
samen leren ofwel gezamenlijke reflectie en groepsprocessen. Verschil met de aansturing 
op situatie/setting is dat hier de verantwoordelijkheid (meer) bij de docenten wordt 
neergelegd. De schoolleiding vertrouwt op het vermogen van docenten om samen te 
werken en hiervan te leren en accepteert daarmee een bepaalde mate van onzekerheid met 
betrekking tot de koers van de vernieuwing. 

 
De interviewer vraagt of de beschrijving helder is. 
 
Vragen over ‘Leiderschap’  
Leiderschapsrollen 
L1. In de beschrijving staan twee leiderschapsrollen. Iedere schoolleider of afdelings-
/teamleider is zowel manager als onderwijskundig leider. Waar ligt bij u de nadruk? Waarom 
vindt u dat? 
L2. Op welke manier ziet u dit terug bij het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal? 
[Hulpvragen (eventueel gebruiken bij doorvragen): Werkt uw rol stimulerend?; Ziet u 
voordelen in het kader van efficiëntie?] 
 
Aansturen op situatie/setting 
L3. In hoeverre stuurt u via interventies in de situatie/setting en waar blijkt dit uit? 
L4. Welke invloed heeft dit type aansturing op het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal? 
 
Aansturen op samenwerken en samen leren (gezamenlijk leren en reflecteren) 
L5. In hoeverre stuurt u aan op het gedrag van de docenten om samen te werken en te leren 
en waar blijkt dit uit? 
L6. Welke invloed heeft dit type aansturing op het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal?” 
 
Relatie met voorgaande variabelen 
L7. Wat doet u als schoolleider/middenkader om de contextdruk te laten doordingen en 
landen bij docenten? 
L8. Wat doet u als schoolleider/middenkader om het belang van leren en professionaliseren 
van docenten te benadrukken en te realiseren bij hen? 
L9. Hoe gaat u als schoolleider/middenkader om met individuele docentfactoren?  
 
Afsluiting 
De interviewer bedankt de geïnterviewde(n) voor zijn/haar/hun tijd. Via de mail zal het 
gespreksverslag naar hem/haar/hen toekomen. 
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Bijlage 4 - Interviewschema focusgroepen docenten 
 
Geïnterviewden 
Afhankelijk van het aantal betrokken locaties van de case/school: een representatieve 
afvaardiging van de docenten onderbouw, bestaande uit:  
1) een docent die positief is ten opzichte van het gebruik van gedigitaliseerde leermaterialen 
en deze ook al gebruikt in zijn/haar onderwijs. 
2) een docent die negatief is ten opzichte van het gebruik van gedigitaliseerde 
leermaterialen. 
3) een ‘neutrale’ docent. 
 
Interviewteam met taken 
- Marleen Rikkerink: inleider, gespreksleider, vragensteller, notulist. 
- Henk Verbeeten (niet bij alle focusgroepen aanwezig): bewaker interviewschema (Alle 
vragen gesteld?; Voldoende doorgevraagd (evaluatie antwoorden)?; Doorvragen; 
Tijdsbewaking), controle geluidsapparatuur en extra notulist. 
 
Semi-gestructureerd oog-in-oog interview 
- open vragen 
- vaste beginvraag per beschrijving van de onafhankelijke variabele 
- wijze van doorvragen is vrij/open8 
 
Namen+functies van deelnemers focusgroep:  
1) 
2) 
3)  
4)  
5) 
6) 
OVC-school: ……………………………………………………………………………………………. 
Datum: ………………………………………………………………………………………………….. 
Tijdstip van aanvang: …………………………………………………………………………………. 
Plaats: ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Introductie van het gesprek  START VAN GESPREK 
- Aanwezigen kennismaken/voorstellen. 
- Dit gesprek maakt deel uit van een wetenschappelijk promotieonderzoek naar het gebruik 
van gedigitaliseerd leermateriaal door docenten in het voortgezet onderwijs en hun 
beeldvorming hierover. Uit literatuuronderzoek blijkt dat op dit gebruik en de bijbehorende 
beeldvorming vier variabelen van invloed zijn. Dit zijn: beïnvloeding vanuit de omgeving, 
individuele docentfactoren, organisatieleren en leiderschap. Deze vier variabelen komen in 
dit gesprek aan de orde aan de hand van een beknopte beschrijving over wat met de 
variabele bedoeld wordt. 
- Soort vragen (een set vragen per onafhankelijke variabele): per onafhankelijke variabele 
(die de interviewer kort heeft toegelicht) enkele open vragen. 
- Duur van het interview: maximaal 1,5 uur. 
- Publicatie resultaten: zo spoedig mogelijk na dit gesprek schrijft de interviewer een 
gespreksverslag. In het kader van de betrouwbaarheid zal dit verslag gemaild worden naar 
de geïnterviewden, opdat zij kunnen aangeven of het verslag een volledige, correcte en 
nauwkeurige weergave is van hetgeen gezegd is.  
- Gebruik van geluidsopname: vertrouwelijk. Het gesprek wordt opgenomen. De opname 
wordt alleen door de interviewer zelf gebruikt ten behoeve van het gespreksverslag. 

                                                 
8
 Bij doorvragen ook vragen naar concrete voorbeelden. 
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- Anonieme verwerking in proefschrift. 
 
(De tekst tussen aanhalingstekens letterlijk zeggen.) 
”Zoals ik reeds in de instructie heb genoemd, zal dit gesprek ingaan op de vier variabelen die 
van invloed zijn op het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal door docenten in het 
voortgezet onderwijs en hun beeldvorming hierover. Op elke variabele geef ik een korte 
toelichting. Vervolgens volgen er enkele vragen. Er is ruimte voor verhelderende vragen 
indien er onduidelijkheden zijn over wat er met een variabele wordt bedoeld. We behandelen 
de variabelen één voor één.” 
 
“Voordat we starten met de vier variabelen eerst enkele algemene vragen: 
A1. Gebruiken jullie gedigitaliseerd leermateriaal?  
A2. Zo ja, welke materialen en op welke manier? 
A3. Zo ja, hoe is jullie ervaring met het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal?”  
 
 
”Nu gaan we verder met de vier onafhankelijke variabelen. De eerste variabele is 
contextdruk ofwel beïnvloeding vanuit de omgeving.  
Onder deze variabele verstaan we alle vormen van wet- en regelgeving, media-invloeden, 
externe organisaties en betrokkenen en ontwikkelingen in de maatschappij. Deze 
beïnvloeden het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal door docenten en hun 
beeldvorming zowel positief als negatief.” 
 
De interviewer vraagt of de beschrijving helder is.  
 
”Vragen over ‘Contextdruk’ 
C1. Ervaren jullie signalen en ontwikkelingen in de omgeving die het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal positief of negatief beïnvloeden?  
C2. Zo ja, welke invloeden?  
C3. Hebben jullie de druk en beïnvloeding vanuit de OVC met betrekking tot het gebruik van 
gedigitaliseerd leermateriaal ervaren en hoe zijn jullie daarmee omgegaan? 
C4. Een belangrijke contextfactor is de verandering in het schoolboekengeld. Dit heeft 
ongetwijfeld gevolgen voor het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal. Geldt dit ook binnen 
jullie school en vaksectie? Ervaren jullie dat jullie hierdoor meer eigenaar worden van jullie 
eigen onderwijs?” 
 
 
”We gaan verder met de tweede variabele individuele docentfactoren. Dit doen we aan de 
hand van de volgende casus: Stel je twee docenten voor die op dezelfde school werkzaam 
zijn, bijvoorbeeld jullie eigen school. Zij hebben te maken met dezelfde vormen van 
beïnvloeding vanuit de omgeving, leiderschap, individuele professionalisering en collectieve 
leerprocessen. Echter, Collega A staat positief tegenover het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal en gebruikt dit ook regelmatig in zijn lessen. Collega B is veel minder positief 
en maakt nauwelijks gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal.” 
 
“Vragen over ‘Individuele docentfactoren’ 
I1. Waar is het verschil in gedrag en beeldvorming in de geschetste casus aan toe te 
schrijven? 
I2. Zijn er individuele docentfactoren die er toe doen? 
 
Indien de geïnterviewde geen factoren kunnen benoemen, geeft de interviewer enkele 
voorbeelden. “Er kan gedacht worden aan leeftijd, positieve of negatieve ervaringen met 
vernieuwen, leerstijl, functies in de school, enz. 
I3. Het werken met gedigitaliseerd leermateriaal is voor veel docenten iets nieuws wat ze 
hebben moeten leren. Hoe is dit leerproces of traject voor jezelf verlopen (of verloopt het op 
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dit moment)? Waar ben je tegenaan gelopen. Hoe heb je het aangepakt en is je perspectief 
als docent hierdoor veranderd?“ 
 
 
”We gaan verder met de derde variabele organisatieleren. Bij organisatieleren gaat het om 
het gezamenlijk leren van professionals, in dit geval docenten in een school. Deze 
gezamenlijke leerprocessen hebben gemeenschappelijke veranderingen in gedrag en cultuur 
tot doel.  
 
De interviewer vraagt of de beschrijving helder is.  
 
”Vragen over ‘Organisatieleren’ 
O1. Op welke wijze werken en leren jullie als docenten samen? 
O2. Zijn er, naast vaksecties, ook andere samenwerkingsvormen? Kunnen jullie enkele 
voorbeelden noemen? 
O3. Wordt de vorming van de secties en andersoortige teams georganiseerd of ontstaan 
groepen waarin collega’s gezamenlijk werken en leren spontaan? 
O4. Wat leveren de verschillende samenwerkingsvormen concreet op? Met andere woorden: 
Wat zijn de gezamenlijke leerresultaten en waar vind je deze terug? [Eventueel doorvragen: 
publicatie op de website?, in een beleidsnotitie?, in notulen?] 
O5. Wat zijn de gevolgen van het werken in secties en andersoortige teams voor het gebruik 
van gedigitaliseerd leermateriaal? 
O6. Naast gezamenlijke leerprocessen vinden er vast ook individuele 
professionaliseringsactiviteiten plaats. Op welke manier past het individuele in het 
gezamenlijke? Is er een duidelijke verbinding met de missie en visie van de school? Waaruit 
blijkt dat?” 
 
 
“Tot slot de laatste variabele, leiderschap. Onder leiderschap verstaan we de activiteiten die 
de directieleden en afdelings-/teamleiders ondernemen om de gang van alle dag in de 
school in goede banen te leiden en onderwijskundige vernieuwingen te organiseren. Het 
gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal is een van de onderwijskundige vernieuwingen.  
 
De interviewer vraagt of de beschrijving helder is.  
 
Vragen over ‘Leiderschap’  
L1. Welke rol zien jullie met name terug bij jullie afdelings-/teamleider? Manager van elke 
dag of onderwijskundig leider? Waaruit blijkt dit? 
L2. Op welke manier stimuleert de schoolleiding het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal? 
L3. In hoeverre stuurt de schoolleiding op het gedrag van de docenten om samen te werken 
en te leren en waar blijkt dit uit? 
 
 
Afsluiting 
De interviewer bedankt de docenten voor hun tijd. Ze maakt afspraken over de te ontvangen 
boekenbon. Via de mail zal het gespreksverslag naar hen toekomen. 



 

 

 


