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1

Achtergrond, vraagstelling en onderzoeksvragen

Sinds enkele jaren heeft het kabinet ‘innoveren en leren’ tot een van de speerpunten in het onderwijsbeleid gemaakt. Het kabinet wil het primair onderwijs (PO)
ruimte geven om eigen beleidskeuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te
nemen voor kwaliteitsverhoging en innovatie. De coördinatie van het innovatiebeleid wil de overheid zoveel mogelijk overlaten aan het georganiseerde
onderwijsveld.
Als eerste stap hierin is voor het primair onderwijs het Platform Kwaliteit en Innovatie Primair Onderwijs gevormd, dat samen met het Ministerie van OCW een
meerjarenagenda heeft opgesteld voor het innovatiebeleid in de komende jaren.
Het Platform heeft tot doel een nieuwe infrastructuur te creëren die zorgt voor
samenhang in het bieden van steun en informatie aan het onderwijsveld op het
gebied van innoveren. In de meerjarenagenda worden drie strategieën onderscheiden voor de bevordering van innovatie. De basisstrategie geeft de essentie weer
van het nieuwe beleid: scholen en schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor
de eigen ontwikkeling en verbetering en worden hiervoor gefinancierd via de basisfinanciering van het onderwijs, de lumpsum. Daarmee maken ze hun eigen
keuzes. Ze verantwoorden zich hierover aan hun eigen omgeving en aan de overheid. Uitgangspunt is dat scholen uit zichzelf streven naar verbetering van
kwaliteit en zich daarbij ‘lerend’ zullen opstellen. De overheid biedt via financiering en (afnemende) regelgeving zoveel mogelijk ruimte voor de eigen
ontwikkeling van scholen. Het Platform heeft ten aanzien van deze strategie geen
specifieke taken.
Naast de basisstrategie zijn er de breedtestrategie en de dieptestrategie. De breedtestrategie heeft als kern het verzamelen, bundelen en verspreiden van
innovatieve opbrengsten van scholen en van landelijke thema’s. Het Platform
voert bij deze strategie de regie. Het verspreiden van de opbrengsten van landelijke thema’s gebeurt via een eigen website en verder onder meer via conferenties
en netwerken. Het doel hiervan is dat scholen kunnen leren van anderen, niet alI
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leen van ondersteuners en deskundigen maar ook van elkaar. Om dit laatste te bevorderen is in 2006 een nieuwe stimuleringsregeling in het leven geroepen.
Scholen kunnen een budget van € 3000 aanvragen als zij samen met andere scholen actief aan de kwaliteit en ontwikkeling van hun school en onderwijs (willen
gaan) werken. De financiële impuls is bedoeld ter ondersteuning van het opzetten
of continueren van vormen van kennisdelen en ‘leren van elkaar’. De opbrengsten
moeten overdraagbaar worden gemaakt en actief naar andere scholen verspreid.
De regeling biedt ruimte voor benutting door circa 600 scholen. Er bleek ruime
belangstelling voor, meer dan 1000 scholen vroegen de subsidie aan en er was
dus sprake van overintekening.
De dieptestrategie tenslotte is er op gericht om op specifieke thema’s nieuwe
kennis en inzichten te creëren, hetzij op inhoud hetzij op vernieuwingsstrategie.
De gedachte hierachter is dat niet alle ontwikkeling van individuele scholen en
besturen kan komen, omdat sommige soorten vernieuwing de draagkracht van één
of enkele besturen te boven gaan of omdat sommige thema’s van zodanig politiek
of maatschappelijk belang zijn dat ze nadere verdieping en experiment verdienen.
Ook hiervoor is een subsidieregeling ontworpen. Het gaat om een subsidie die
door besturen kan worden aangevraagd. Er is ruimte voor circa 60 aanvragen; de
indieningstermijn hiervoor liep tot eind januari 2007. Gemiddeld is € 35.000 per
bestuur toegekend. De subsidie is bedoeld voor de verdieping, ontwikkeling en
verbetering van het onderwijs; een conditie is dat er wordt samengewerkt met externe experts of wordt voortgebouwd op resultaten of aanbevelingen uit al
verricht (wetenschappelijk) onderzoek. In de dieptestrategie staat ‘leren van en
met experts’ centraal. Ook over deze regeling voert het Platform de regie.
Het Platform heeft een onderzoeksopdracht verstrekt aan het SCO-Kohnstamm
Instituut van de Universiteit van Amsterdam om informatie te verkrijgen over het
verloop van het proces bij elk van de drie genoemde strategieën. De volgende onderzoeksvragen staan centraal:
1. In welke mate en op welke onderwerpen zijn scholen voor Primair Onderwijs in Nederland bezig met onderwijsverbetering en vernieuwing; in
welke mate geven schoolbesturen inhoud aan hun verantwoordelijkheid
hiervoor? (onderzoeksvraag basisstrategie)
2. Voor welke activiteiten is de subsidie voor ‘leren van elkaar’ benut, wat
zijn de opbrengsten hiervan en hoe functioneel is deze regeling in het
licht van innovatiebevordering? (onderzoeksvraag breedtestrategie)
II
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3. Wat zijn de ervaringen met en de opbrengsten van de projecten die worden uitgevoerd met de subsidie voor ‘leren met experts’ en hoe
functioneel is deze regeling in het licht van innovatiebevordering? (onderzoeksvraag dieptestrategie).
Aandachtspunten bij de onderzoeksvragen
De begrippen onderwijsverbetering en onderwijsvernieuwing worden veel gebruikt, maar zelden precies omschreven. Voor de monitor is het van belang
onderscheid te maken tussen soorten vernieuwingen, niet alleen naar inhoud maar
ook naar omvang. Aandacht voor motieven bij innovatie is van belang, omdat er
daarmee meer inzicht komt in de de relatie tussen vernieuwing en verbetering.
Verwacht mag worden dat scholen met meer inzet vernieuwen als er sprake is van
zelfgekozen vernieuwingen, respectievelijk vernieuwingen die voortvloeien uit
eigen probleemanalyses. Het is daarom van belang om ook vragen op te nemen
over aspecten als eigenaarschap, draagvlak en verschillen tussen ‘bottom up’ en
‘top down’ vernieuwen.Verder is het van belang om na te gaan waar scholen hun
inspiratie voor de vernieuwing hebben gezocht en in hoeverre er gebruik is gemaakt of gemaakt gaat worden (voor scholen in de breedtestrategie) van
bijvoorbeeld kijken bij andere scholen. Een hiermee samenhangend aspect is de
vraag of scholen en besturen ondersteuning zoeken of krijgen bij het uitvoeren
van hun vernieuwing, en van wie. Specifiek voor de dieptestrategie spelen daarbij
de vragen in hoeverre daarbij gebruikt wordt gemaakt van experts van buiten
en/of van wetenschappelijke inzichten en hoe het lukt om kennis van experts productief in te zetten bij innovaties, zodanig dat het de ‘lerende cultuur’op de
scholen versterkt.
De monitor is mede bedoeld om een (beter) inzicht te verkrijgen in de mate waarin het primair onderwijs voldoet aan de beleidsverwachtingen over de
zelfsturende en zelfinnoverende school. Een typering van scholen op dit punt is
gewenst, omdat het voor het Platform van belang is om te weten voor hoeveel en
welk type scholen welk ondersteuningsaanbod geïndiceerd is. De zoektocht naar
typen vernieuwers is ingezet om verdere ideeën te kunnen ontwikkelen over soorten ondersteuning die nodig zijn voor verschillende groepen scholen.
Meer in het algemeen moeten in de monitor ook vragen worden opgenomen over
de wijze waarop schoolbesturen stimuleren tot innovatie en/of schoolverbetering
en daarbij betrokken zijn.
III
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Opzet en werkwijze

Basisstrategie
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is een internetvragenlijstonderzoek onder een steekproef van scholen voor primair onderwijs uitgezet. De
vragenlijst is ontwikkeld op basis van overzichtsliteratuur op het gebied van innovatie en op basis van onderzoek op het gebied van innovatie en netwerken in
het primair onderwijs in Nederland. Er heeft een proefafname plaatsgevonden.
Schoolleiders van 1500 scholen zijn aangeschreven. De resultaten zijn gebaseerd
op de antwoorden van 449 scholen.
Om tot typen vernieuwers te kunnen komen, is gevraagd naar een inschatting van
het innovatief gehalte van de eigen school. Op basis van clusteranalyses, waarbij
variabelen voor manieren van vernieuwen zijn gebruikt, is een typologie ontwikkeld van 'typen vernieuwers'. Er is een focusgroepbijeenkomst georganiseerd met
deskundigen binnen het SCO-Kohnstamm Instituut op de terreinen innovatie,
kwaliteitszorg, beleidsvoerend vermogen en netwerken om te reflecteren op de
typen en implicaties te formuleren voor ondersteuning op het gebied van innovatie.
Breedtestrategie
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is een evaluatieformulier ontworpen om informatie te verzamelen over de beoogde vernieuwing, de uitvoering
van de geplande activiteiten, het behalen van de opbrengsten en de tevredenheid
met de subsidieregeling.
Alle betrokken directies (van 603 scholen) zijn gevraagd om het evaluatieformulier in te vullen. De resultaten van dit deel van het onderzoek hebben betrekking
op antwoorden van 487 scholen.
Voorts is onderzocht of de groep breedtestrategiescholen op het gebied van innovatie 'anders' is dan de scholen in de populatie, met name of er zich in deze groep
sprake is van een andere typologie. Hiertoe is aan de 'breedtestrategiescholen'
verzocht ook de internetenquête (zie hierboven) in te vullen.
Dieptestrategie
Om de ervaringen met en opbrengsten van de projecten die worden uitgevoerd
met de subsidie voor 'leren met experts' (hierna te noemen 'dieptepilots') in kaart
IV
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te brengen, zijn de verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd, waarbij de
evaluatie van de zogenaamde dieptepilots centraal stond. De resultaten zijn gebaseerd op 52 van de 59 dieptepilots.

3

Belangrijkste bevindingen onderzoek basisstrategie

Driekwart van de responderende scholen heeft de afgelopen twee jaren één of
meer veranderingen/vernieuwingen doorgevoerd. De drie meestgenoemde belangrijkste vernieuwingen zijn: ‘leerlingen zelfstandig laten werken’, ‘ander
onderwijsconcept/visie’, ‘leerlingenzorg’.
Er zijn verschillende soorten aanleidingen voor vernieuwingen: externe impulsen,
tegenvallende leerlingresultaten, wensen van leerkrachten of bestuur, gegevens uit
de ouder- en /of leerling-enquête, de analyse van op school aanwezige gegevens.
Vaak is een sterkte/zwakte analyse aanleiding voor de vernieuwing. Ook het inspectierapport blijkt voor tamelijk veel scholen aanleiding om te vernieuwen. Op
schoolniveau lijkt dus wel sprake te zijn van zelfsturing. Het bestuur bleek niet
zo'n grote stuurder in vernieuwingen te zijn en daar doorgaans ook niet sterk bij
betrokken. Blijkbaar is het bestuur vooral op afstand.
Vernieuwing lijkt vooral tot stand te komen op initiatief van directie en teamleden: zij zijn overwegend sterk betrokken bij vernieuwingen. Over het algemeen is
er ook draagvlak bij het team voor vernieuwing en voor wat daarbij komt kijken
aan professionalisering, reflectie, verandering in werkwijze, etc. Scholen zijn ook
zeer tevreden over hun vernieuwing(en). Professionalisering voor vernieuwing
gebeurt ook ruimschoots, vooral via scholing en ondersteuning door externe organisaties. Blijkbaar krijgt men ondersteuning als men die nodig heeft. Voorzover
er belemmerende factoren zijn bij vernieuwing, zijn die vooral randvoorwaardelijke aard. Met name de factor tijd is genoemd als een belemmering bij
vernieuwing.
Er lijken vier manieren van vernieuwen te bestaan: 'zelfbewust (doelgericht) vernieuwen'), 'innovatiegericht zijn', 'gericht zijn op kennis delen' en 'systematisch
verbeteren'. Het systematisch verbeteren is een manier van vernieuwen die sterk
gericht is op kwaliteitsverbetering: niet alleen van de leerprestaties maar ook rekening houden met wat de ouders willen. Hier is vernieuwen per definitie
V
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verbeteren. Gerichtheid op kennis delen lijkt meer een 'afwachtende' manier van
vernieuwen, waarbij verbeteren niet voorop lijkt te staan. Bij innovatiegericht zijn
gaat het echt om vernieuwen, experimenteren en eigenlijk niet om verbeteren. Het
kwaliteitszorgsysteem speelt bij deze manier van vernieuwen geen rol. Bij zelfbewust vernieuwen lijkt sprake van een tussenvorm tussen verbeteren en
vernieuwen: men wil de school verbeteren, maar niet zozeer vanwege leerprestaties maar meer vanwege identiteit: ernaar streven de school te zijn die men wil
zijn. Bij manieren van vernieuwen gaat het om 'innovatiestijlen'. Interessanter is
welke typen scholen er bestaan. Een exploratieve analyse leverde volgende typen
op: 1. noodgedwongen vernieuwers, 2. kennisdelers, 3. ongerichte vernieuwers, 4.
zelfsturende, systematische vernieuwers, 5. bottom up vernieuwers en 6. top
down vernieuwers.
Sommige typen zijn minder vernieuwend of vernieuwingsgezind - 'noodgedwongen vernieuwers' en 'kennisdelers' - maar er zijn ook typen die meer vernieuwend
zijn, zoals de 'ongerichte vernieuwers' en de 'zelfsturende, systematische vernieuwers'. Dat laatste type lijkt het meest in de buurt te komen van het
beleidsideaal van de zelfsturende, autonome school. Scholen behoren doorgaans
tot verschillende typen. Eventuele ondersteuning zal dan ook verschillende strategieën moeten plaatsvinden.

4

Belangrijkste bevindingen onderzoek breedtestrategie

De meest voorkomende innovaties waarvoor de subsidie breedtestrategie is ingezet, betreffen het curriculum (vooral taal- en leesonderwijs en ict),
professionalisering, pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten, samenwerken met andere scholen of externe instellingen, klassenorganisatie
(vooral: zelfstandig werken) en kwaliteitsbeleid of -zorg. Belangrijkste directe
doelgroepen zijn groepsleerkrachten en leerlingen.
De wegen waarlangs de innovaties tot stand moeten komen, zijn vooral: 'leren van
elkaar', ontwikkelen/, beleid maken, implementeren/invoeren, cursus/scholing
volgen en begeleiding inhuren. Beoogde vormen van leren van elkaar waren met
name: studiedagen en uitwisseling met collega's binnen de scholen, uitwisseling
met collega's buiten de school (netwerkbijeenkomsten, deelname aan conferenties), intervisie en collegiale consultatie, samenwerken. In iets mindere mate was
VI
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ook beoogd: kijken in andere scholen of klassen en deelnemen aan project, platform of netwerk. De partners bij leren van elkaar zijn vaak scholen van hetzelfde
bestuur, maar ook wel scholen met een specifiek project of concept.
Scholen verspreiden de kennis die ze in het kader van de innovatie hebben opgedaan met name door presentaties te houden (bij andere scholen, op studiedagen,
etc.), door schoolbezoeken mogelijk te maken en door collegiale consultatie te
bieden. Niet alle scholen bleken overigens van plan de kennis te verspreiden.
De voorgenomen innovaties, het leren van elkaar en de verspreiding van kennis
bleek doorgaans nog niet volledig gerealiseerd. Dit was ook nog niet te verwachten. Leren van elkaar was vaak al grotendeels gerealiseerd en was ook een
belangrijk doel van de stimuleringsregeling.
De subsidie wordt door de scholen als een tamelijk grote stimulans gezien voor de
innovatie, het leren van elkaar en het verspreiden van kennis. De scholen zijn
overwegend tevreden over zowel de omvang van de subsidie, de wijze van aanvragen en de wijze van verantwoording afleggen.
De groep breedtestrategiescholen is op het gebied van innovatie overigens vergelijkbaar met de scholen in de populatie: er doen zich geen andere soorten van
vernieuwen voor en er is geen sprake is van een andere typologie.

5

Belangrijkste bevindingen onderzoek dieptestrategie

Het merendeel van de dieptepilots maakt deel uit van een groter innovatieproject.
De looptijd van deze pilots bedraagt vaak enkele jaren; de einddatum is vaak nog
niet bereikt. De dieptepilots spelen zich overwegend op het niveau van besturen
of samenwerkingsverbanden af. De projectleiders zijn vaak coördinatoren van het
samenwerkingsverband.
De aanleiding voor de innovatie betrof vrijwel altijd schoolinterne ontwikkelingen (achterblijvende prestaties van leerlingen) en daarnaast ook wel politieke
en/of maatschappelijke ontwikkelingen. Vooral 'passend onderwijs' bleek tamelijk
vaak mede de aanleiding te vormen voor de dieptepilot en verder ook het tekort
aan schoolleiders of personeelsbeleid in het algemeen, de positie van bètavakken,
de veranderde rol van het inspectietoezicht, de verander(en)de maatschappij, kwaliteitszorg, culturele vorming en erfgoededucatie, aandacht voor stadswijken.
VII
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De dieptepilots hebben veel verschillende doelen, waarbij de meeste genoemde
doelen zijn: deskundigheidsbevordering, visieontwikkeling, verbetering van
leeromgeving en ontwikkeling van kwaliteitszorg. Er wordt in het kader van de
dieptepilot een groot aantal activiteiten uitgevoerd, waarbij de voornaamste betrekking hebben op coaching of scholing, een andere werkwijze ontwikkelen en
inventarisatie of onderzoek.
In de dieptepilots werken (basis)scholen samen. Vaak wordt er ook samengewerkt
met scholen voor speciaal basisonderwijs en in veel mindere mate zijn scholen
voor speciaal of voortgezet onderwijs betrokken. Soms is er samenwerking met
peuterspeelzalen, centra voor kinderopvang en jeugdzorg. Samenwerking met anderen, zoals schoolbegeleidingsdiensten, hogescholen, landelijke pedagogische
centra, adviesbureaus/onderzoeksbureaus en universiteiten, betreft vaak de inzet
van experts voor de uitvoering en/of de evaluatie van de innovatie. Enkele pilots
zetten géén experts in, maar zij bouwen wel voort op resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
Vrijwel alle pilots hebben aangegeven de dieptepilot te zullen evalueren. Soms
vindt er zowel een interne als externe evaluatie plaats - deels met behulp van experts -, soms alleen een interne. Voor de evaluatie worden verschillende typen
gegevens gebruikt, gegevens op projectniveau, gegevens uit het leerlingvolgsysteem en leerkrachtgegevens.
De meeste dieptepilots zijn van plan om de opgedane kennis te verspreiden of
hebben dat al gedaan. Dat gebeurt vooral door het houden van een presentatie
voor andere scholen, het bieden van schriftelijke informatie over de vernieuwing
of het proces, het bieden van collegiale consultatie, het mogelijk maken van
schoolbezoeken.
Wat waren nu de opbrengsten van de dieptepilots? De doelen zijn volgens opgave
grotendeels bereikt en de geplande activiteiten zijn grotendeels uitgevoerd. De innovaties hebben ook de werkvloer bereikt: daar zijn veranderingen opgetreden.
Daarnaast is er in de dieptepilot in sterke mate draagvlak ontwikkeld op de werkvloer. Draagvlakontwikkeling is een belangrijke opbrengst, aangezien draagvlak
een belangrijke voorwaarde voor (het succes van) vernieuwing is. Een andere opbrengst betreft de inzet van experts bij de uitvoering van de innovatie. De experts
hebben naar het oordeel van de respondenten in sterke mate gezorgd voor het enthousiasmeren en begeleiden van deelnemers, het overdragen van kennis en het
vertalen van theorie naar de praktijk. De stimuleringsregeling lijkt functioneel
VIII
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voor het bevorderen van innovatie in die zin dat de stimuleringsregeling overwegend gezien wordt als stimulans voor vernieuwing en in concreto ook een eerste
aanzet betekent voor een vernieuwing en een stimulans is om samen te werken of
experts in te schakelen. In het geval van grotere vernieuwingsprojecten kunnen
door de subsidie extra activiteiten of uitbreidingen plaatsvinden.

6

Nabeschouwing

Een focusgroepbijeenkomst richtte zich op de vraag hoe ‘typen’ vernieuwers’ te
vertalen naar ‘typen ondersteuning’. Een relevant onderscheid is dat tussen adoptie en implementatie. Bij adoptie gaat het om hoe scholen er toe komen om tot
een bepaalde vernieuwing te besluiten. Hier spelen processen van vraagarticulatie. Bij implementatie gaat het om de wijze van uitvoering. Een andere
overweging heeft betrekking op de functie van ondersteuning en waar deze zich
op moet richten.
Zwaktes bij innovatieprocessen zijn er van verschillende aard: bijvoorbeeld gebrek aan doelgerichtheid en systematisch handelen, gebrek aan commitment in
het schoolteam, wel adopteren maar niet aan de implementatie toekomen. Scholen
die aan adoptie noch implementatie toekomen, zoals het door ons onderscheiden
type ‘kennisdelers’, zouden baat kunnen hebben bij deelname aan conferenties en
netwerken. Deze scholen hebben handvatten en good practices nodig om tot implementatie te komen. Scholen waarbij sprake is van gebrek aan commitment,
bijvoorbeeld bij top-down of bij noodgedwongen vernieuwers, zouden geholpen
kunnen worden met ‘coaching on the job’. Scholen waarbij sprake is van gebrek
aan doelgerichtheid en van niet-systematisch handelen hebben behoefte aan professionalisering of aan ‘critical friends’.
Het zoeken naar factoren die adoptie en implementatie kunnen bevorderen, wordt
volgens een van de deskundigen in de literatuur over innovatie als ouderwets gezien. Bij vernieuwing gaat het om de ontwikkeling van de hele organisatie. Dat
vereist met name goed leiderschap. Het is dan ook duidelijk dat de primaire doelgroep van elk ondersteuningsaanbod de schoolleiders zijn.
Goed leiderschap kan bevorderd worden door professionaliseren van schoolleiders. Uiteindelijk is het de schoolleider die het vernieuwingsproces moet dragen
en er voor moet zorgen dan na implementatie ook borging wordt gerealiseerd.
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Een goed geprofessionaliseerde schoolleider is ook in staat om de juiste ondersteuning van een schoolbegeleidingsdienst in te huren. Professionalisering van
schoolleiders zou gekoppeld kunnen worden aan het Beroepsprofiel Schoolleiders
Primair Onderwijs.
Voor scholen waar nog geen sprake is van goed leiderschap hebben schoolbesturen of bovenschoolse directies een taak om het niveau van de schoolleider te
verhogen. In voorkomende gevallen kan het ook een goede strategie zijn actieve
leerkrachten een vernieuwing te laten trekken. Er is dan sprake van bottom-up
aansturing. ‘Bottom-up vernieuwers’ kwamen ook als apart type naar voren in de
typologie, naast de ‘top-down vernieuwers’. Het ene type aansturing leidt niet per
definitie tot meer vernieuwing dan het andere type. Aansturing is voor vernieuwing essentieel, maar deze kan zowel van boven als van beneden komen. Het
nadeel van een top-down aansturing kan zijn dat er onvoldoende draagvlak is in
het hele team, maar een goede schoolleider zal draagvlak proberen te creëren.
Bottom-up aansturing lijkt een grote garantie voor draagvlak met zich mee te
brengen. Om leerkrachten tot de actoren van vernieuwingen te maken is het
noodzakelijk de mogelijkheid te creëren tot deelname van leerkrachten aan netwerken of platforms.

X
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1.1

Achtergrond en vraagstelling

Sinds enkele jaren heeft het kabinet ‘innoveren en leren’ tot een van de speerpunten in het onderwijsbeleid gemaakt. Voor het primair onderwijs (PO) is de visie
daarachter neergelegd in de nota Koers Primair Onderwijs (2004) en de Beleidsnotitie Governance in het onderwijs (2005). Kern van deze visie is dat het kabinet
ruimte wil geven aan het onderwijsveld om eigen beleidskeuzes te maken en zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor kwaliteitsverhoging en innovatie. Dit betekent een heroriëntatie op eerder beleid, waarin juist geprobeerd werd om
innovaties in het onderwijs van bovenaf te sturen via landelijke beleidsprogramma’s en daarbij horende georganiseerde vormen van ondersteuning en stimulans.
Volgens de nieuwe beleidsfilosofie moeten scholen en schoolbesturen zelf meer
eigenaar worden van hun vernieuwingsprocessen en zelf kunnen beslissen op
welke manier ze willen innoveren en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. De coördinatie van het innovatiebeleid wil de overheid zoveel mogelijk
overlaten aan het georganiseerde onderwijsveld, dat wil zeggen vertegenwoordigers van besturenorganisaties en vakverenigingen. Als eerste stap hierin is voor
het primair onderwijs het Platform Kwaliteit en Innovatie Primair Onderwijs gevormd, dat samen met het Ministerie van OCW een meerjarenagenda heeft
opgesteld voor het innovatiebeleid in de komende jaren (Innovatieagenda Primair
Onderwijs, 2006). Het Platform bundelt de activiteiten en expertise van zeven
landelijke innovatieprojecten en heeft tot doel een nieuwe infrastructuur te creëren die zorgt voor samenhang in het bieden van steun en informatie aan het
onderwijsveld op het gebied van innoveren.
In de meerjarenagenda worden drie strategieën onderscheiden voor de bevordering van innovatie. De basisstrategie geeft de essentie weer van het nieuwe
beleid: scholen en schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en verbetering en worden hiervoor gefinancierd via de
basisfinanciering van het onderwijs, de lumpsum. Daarmee maken ze hun eigen
keuzes. Ze verantwoorden zich hierover aan hun eigen omgeving (horizontale
1
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verantwoording) en aan de overheid, die hiervoor de onderwijsinspectie inzet
(verticale verantwoording). Uitgangspunt is dat scholen uit zichzelf streven naar
verbetering van kwaliteit en zich daarbij ‘lerend’ zullen opstellen. De overheid
zoekt hiermee geen specifieke bemoeienis; er wordt alleen via financiering en
(afnemende) regelgeving zoveel mogelijk ruimte geschapen voor de eigen ontwikkeling van scholen. Het Platform heeft ten aanzien van deze strategie geen
specifieke taken.
Naast de basisstrategie zijn er de breedtestrategie en de dieptestrategie. De breedtestrategie heeft als kern het verzamelen, bundelen en verspreiden van
innovatieve opbrengsten van scholen en van landelijke thema’s (waaronder die
van de zeven landelijke innovatieprojecten). Het Platform voert bij deze strategie
de regie. Het verspreiden van de opbrengsten van landelijke thema’s gebeurt via
een eigen website en verder via conferenties, netwerken en andere vormen van
uitwisseling. Het doel hiervan is dat scholen kunnen leren van anderen, niet alleen
van ondersteuners en deskundigen maar ook van elkaar. Om dit laatste verder te
bevorderen is in 2006 een nieuwe stimuleringsregeling in het leven geroepen.
Scholen kunnen een bescheiden budget van € 3000 aanvragen als zij samen met
andere scholen actief aan de kwaliteit en ontwikkeling van hun school en onderwijs werken, of dat willen gaan doen. De financiële impuls is bedoeld ter
ondersteuning van het opzetten of continueren van vormen van kennisdelen en
‘leren van elkaar’, bijvoorbeeld met kijk- en leerscholen, netwerken, lerarendagen
of studiedagen. De opbrengsten moeten overdraagbaar worden gemaakt en actief
naar andere scholen verspreid. De regeling biedt ruimte voor benutting door circa
600 scholen. Er bleek ruime belangstelling voor, meer dan 1000 scholen vroegen
de subsidie aan en er was dus sprake van overintekening.
De dieptestrategie tenslotte is er op gericht om op specifieke thema’s nieuwe
kennis en inzichten te creëren, hetzij op inhoud hetzij op vernieuwingsstrategie.
De gedachte hierachter is dat niet alle ontwikkeling van individuele scholen en
besturen kan komen, omdat sommige soorten vernieuwing de draagkracht van één
of enkele besturen te boven gaan of omdat sommige thema’s van zodanig politiek
of maatschappelijk belang zijn dat ze nadere verdieping en experiment verdienen.
Ook hiervoor is een subsidieregeling ontworpen. Het gaat om een subsidie die
door besturen kan worden aangevraagd. Er is ruimte voor circa 60 aanvragen; de
indieningstermijn hiervoor liep tot eind januari 2007. Gemiddeld is € 35.000 per
bestuur toegekend. De subsidie is bedoeld voor de verdieping, ontwikkeling en
2
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verbetering van het onderwijs; een conditie is dat er wordt samengewerkt met externe experts of wordt voortgebouwd op resultaten of aanbevelingen uit al
verricht (wetenschappelijk) onderzoek. In de dieptestrategie staat ‘leren van en
met experts’ centraal. Ook over deze regeling voert het Platform de regie.
De omslag van innovatie van bovenaf naar innovatie van onderop zal naar verwachting niet zomaar worden gemaakt. Het Platform heeft behoefte aan
informatie over het verloop van dit proces. Daarvoor is een onderzoeksopdracht
verstrekt aan het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam.
Het onderzoek moest gericht worden op elk van de drie genoemde strategieën. De
onderzoeksvragen daarbij zijn:
1. In welke mate en op welke onderwerpen zijn scholen voor Primair Onderwijs in Nederland bezig met onderwijsverbetering en vernieuwing; in
welke mate geven schoolbesturen inhoud aan hun verantwoordelijkheid
hiervoor? (onderzoeksvraag basisstrategie)
2. Voor welke activiteiten is de subsidie voor ‘leren van elkaar’ benut, wat
zijn de opbrengsten hiervan en hoe functioneel is deze regeling in het
licht van innovatiebevordering? (onderzoeksvraag breedtestrategie)
3. Wat zijn de ervaringen met en de opbrengsten van de projecten die worden uitgevoerd met de subsidie voor ‘leren met experts’ en hoe
functioneel is deze regeling in het licht van innovatiebevordering? (onderzoeksvraag dieptestrategie).

1.2

Uitwerking van de onderzoeksvragen

Soorten vernieuwingen
De begrippen onderwijsverbetering en onderwijsvernieuwing worden veel gebruikt, maar zelden precies omschreven. Ook de relatie tussen beide begrippen is
niet altijd duidelijk. Voor de monitor is het van belang onderscheid te maken tussen soorten vernieuwingen. Er is onderscheid mogelijk tussen smalle en brede
vernieuwingen, kleine en omvangrijke, zelf ontwikkelde en externe ontwikkelde,
inhoudelijke en organisatorische, etc. (Sleegers & Ledoux, 2006). Wanneer alles
bij elkaar gevoegd wordt is vrijwel elke school wel bezig met innoveren. Van
Wonderen (2004) vond in een trendonderzoek naar innovatie in het primair on3
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derwijs hoge percentages bij de vraag of scholen bezig zijn met vernieuwen: zes
van de zeven scholen geven aan dat men wel ergens mee bezig is en bijna al deze
scholen vinden bovendien dat het om een ‘visiegestuurde’ vernieuwing gaat.
Maar de aard van de vernieuwing is wel heel verschillend: sommige scholen vinden de vervanging van een methode een vernieuwing, andere de invoering van
een nieuwe didactische werkvorm of een nieuw principe in het personeelsbeleid,
en weer andere verstaan onder een vernieuwing een complete ‘kanteling’ van het
onderwijs, bijvoorbeeld wanneer gekozen wordt voor een nieuw onderwijsleerconcept binnen de school. Voor de monitor is het daarom nodig om onderscheid
te maken naar type vernieuwing, niet alleen naar inhoud maar ook naar omvang.
Dat onderscheid is van belang zowel voor de vernieuwingen in de basisstrategie
als in de breedtestrategie.
Soorten scholen
Verder is de monitor bedoeld om een (beter) inzicht te verkrijgen in de mate
waarin het primair onderwijs voldoet aan de beleidsverwachtingen over de zelfsturende en zelfinnoverende school. Sleegers & Ledoux (2006) hebben er op
gewezen dat naar alle waarschijnlijkheid op dit moment alleen een kleine voorhoede van scholen volledig aan die verwachtingen voldoet. Nadere empirische
informatie hierover is gewenst, alleen al omdat het voor het Platform van belang
is om te weten voor hoeveel en welk type scholen welk ondersteuningsaanbod geindiceerd is. Typering van scholen kan worden uitgewerkt naar verschillende
dimensies. Te denken valt aan het onderscheid voorhoede-achterhoede, zoals
hiervoor genoemd, maar ook aan verschillende motieven voor of stijlen van vernieuwing.
Wat betreft de motieven is de vraag van belang of onderwijsvernieuwing altijd in
functie staat van verbetering, in de zin van verhoging van de kwaliteit. Er is geen
automatische relatie tussen vernieuwing en verbetering. Onderwijsinnovatie kan
een bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit, maar dat is lang niet altijd
een bewust doel (Van Wonderen, 2004). Als het motief voor innovatie voortkomt
uit de constatering dat het onderwijs op de school tekortkomingen vertoont, zal
innovatie eerder in het perspectief van schoolverbetering staan dan wanneer de
innovatie voortkomt uit bijvoorbeeld een nieuwe visie op onderwijs, uit impulsen
van onderwijsbegeleidingsdiensten of uit wensen van bestuur of gemeente. Voor
de monitor betekent dit dat niet alleen gevraagd moet worden met welke vernieu4
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wing men bezig is, maar ook wat de aanleiding daartoe is. Door dit in de monitor
op te nemen kan tevens meer zicht verkregen worden op processen van vraagarticulatie, één van de thema’s die het Platform onderscheidt in haar analyse van
behoeften van scholen en van mogelijkheden/strategieën voor het ondersteunen
van scholen (Sontag et al, 2006). Met vraagarticulatie wordt bedoeld de manier
waarop (of de weg waarlangs) scholen tot formulering van een innovatieonderwerp komen, al dan niet voorzien van een vraag om ondersteuning.
Wat betreft de stijlen van vernieuwen kan gedacht worden aan dimensies als
meer-minder doelgericht zijn, meer-minder geneigd zijn tot experimenteren,
meer-minder gericht zijn op leren van elkaar, meer-minder planmatig zijn, meerminder geneigd zijn tot zelf ontwerpen, en dergelijke. De innovatieliteratuur biedt
in dit opzicht tal van aanknopingspunten, maar er is nog geen duidelijke bestaande typologie waarbij aangesloten kan worden. Op dit punt heeft het onderzoek
dus een exploratief karakter.
Strategieën en invloeden
Verwacht mag worden dat scholen met meer inzet vernieuwen als er sprake is van
zelfgekozen vernieuwingen, respectievelijk vernieuwingen die voortvloeien uit
eigen probleemanalyses. Het is daarom van belang om ook vragen op te nemen
over aspecten als eigenaarschap, draagvlak en verschillen tussen ‘bottom up’ en
‘top down’ vernieuwen (vgl. Sleegers & Ledoux, 2006; Ledoux et al, 2005a,
2005b). Verder is het van belang om na te gaan waar scholen hun inspiratie voor
de vernieuwing hebben gezocht en in hoeverre er gebruik is gemaakt of gemaakt
gaat worden (voor scholen in de breedtestrategie) van kijken bij andere scholen,
informatie over good practices of producten en diensten uit de zeven innovatieprojecten, die door het Platform zijn gebundeld en toegankelijk gemaakt via
internet.
Een hiermee samenhangend aspect is de vraag of scholen ondersteuning zoeken
of krijgen bij het uitvoeren van hun vernieuwing, en van wie. Schoolbegeleidingsdiensten zijn tot op heden de voornaamste partner van basisscholen (Van
Wonderen, 2004). Veel scholen hebben een vaste relatie met een bepaalde dienst
of specifieke begeleider. Er zijn aanwijzingen dat scholen waar een sterk eigenaarschap aanwezig is en waar men vanuit eigen keuzes bezig is met verbeteren
of innoveren zich kritischer bewegen op de begeleidingsmarkt en zich breder orienteren bij het zoeken naar de juiste begeleiding (Ledoux, 2005b).
5
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Een belangrijke vraag is verder of scholen vinden dat ondersteuners in voldoende
mate maatwerk bieden; een sterk aanbodgerichte vorm van ondersteuning past
minder goed bij het concept van de zelfsturende en zelf kiezende school. Begeleidingsdiensten kunnen sterk verschillen in de mate waarin ze (al) maatwerk willen
en kunnen leveren (Van Wonderen, 2004). In dit verband is ook de rol van besturen van belang. Er zijn voorbeelden van besturen die ondersteuning voor hun
scholen regelen door daarvoor zelf mensen in dienst te nemen respectievelijk zelf
contracten af te sluiten met ondersteunende instellingen voor al hun scholen. De
vraag is of dit de kans op ondersteuning op maat op de verschillende scholen binnen het bestuur vergroot of juist verkleint.
Meer in het algemeen moeten in de monitor ook vragen worden opgenomen over
de wijze waarop schoolbesturen (in de beleving van de scholen) stimuleren tot innovatie en/of schoolverbetering en daarbij betrokken zijn. Een belangrijk element
daarin is hoe goed besturen op de hoogte zijn van de kwaliteit, de ambities en de
eventuele problemen van scholen. Een schoolbestuur kan immers alleen de toebedeelde verantwoordelijkheid waarmaken als er sprake is van voldoende zicht op
wat de verschillende scholen binnen het bestuur willen of nodig hebben.
Ontwikkeling van nieuwe kennis, leren van experts
De hierboven genoemde aandachtspunten gelden vooral voor de basisstrategie en
de breedtestrategie. Het gaat om factoren die van belang zijn voor een goed inzicht in hoe scholen in het algemeen bezig zijn met vernieuwen. Voor de
dieptestrategie gelden deze aandachtspunten natuurlijk ook, maar spelen daarnaast nog andere vragen. Kenmerkend voor de dieptestrategie is dat er iets nieuws
wordt ontwikkeld en dat daarbij gebruikt wordt gemaakt van experts van buiten
en bij voorkeur ook van wetenschappelijke inzichten. Samenwerking tussen praktijk en wetenschap is natuurlijk geen onbekend fenomeen, maar tot nu toe is
daarnaar heel weinig systematisch onderzoek verricht vanuit innovatiekundig perspectief (Sleegers & Ledoux, 2006). Bovendien is die al bestaande samenwerking
vooral gestuurd door de wetenschap, die een relatie met de praktijk aangaat om
eigen vraagstellingen te kunnen onderzoeken. De gedachte achter de dieptestrategie gaat echter uit van een tegenovergesteld perspectief: de verwachting is dat de
onderwijspraktijk zelf gemotiveerd is om te leren van en met experts en daartoe
eigen initiatieven ontplooit. Het belangrijkste extra aandachtspunt voor de dieptestrategie is derhalve de vraag of en hoe het lukt om kennis van experts productief
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in te zetten bij innovaties, zodanig dat het de ‘lerende cultuur’op de scholen versterkt.

1.3

Opzet van de monitor en van het rapport

Om de hierboven genoemde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is een
monitor ontwikkeld. Deze monitor bestaat uit drie delen: een deel dat zich richt
op de basisstrategie, een deel dat zich richt op de breedtestrategie en een deel dat
zich richt op de dieptestrategie.
Het onderdeel 'basisstrategie' kan worden gezien als een stand-van-zaken onderzoek over innovatie in het primair onderwijs in het algemeen. Hiervoor is een
internetenquête ontwikkeld die is voorgelegd aan een representatieve steekproef
schoolleiders van scholen primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Hoofdstuk 2 van dit rapport gaat over dit deel van het onderzoek
(Vernieuwing in het Primair Onderwijs: de basisstrategie).
Het gedeelte over de breedtestrategie betreft dié scholen die een subsidie hebben
ontvangen voor het 'leren van en met elkaar'. Voor de evaluatie hiervan is een
formulier ontwikkeld dat alle scholen die deze subsidie hebben ontvangen moesten invullen. Deze scholen zijn daarnaast expliciet uitgenodigd ook de
internetenquête basisstrategie in te vullen, zodat onderzocht kon worden of de
groep breedtestrategiescholen op het gebied van innovatie 'anders' is dan de scholen uit de representatieve steekproef. Opzet en resultaten van dit deel van het
onderzoek staan in hoofdstuk 3 (Leren van en met elkaar: de breedtestrategie).
Hoofdstuk 4 bevat de conclusies en een nabeschouwing over deze eerste twee
deelonderzoeken.
Het gedeelte over de dieptestrategie betreft dié besturen die een subsidie hebben
ontvangen voor 'leren van en met experts'. In dit deel van het onderzoek zijn de
plannen geanalyseerd van de projecten die de subsidie hebben gekregen, hebben
enkele casestudies plaatsgevonden waarin diepte-informatie is verzameld over ervaringen met de uitvoering en zijn via een evaluatieformulier bij alle projecten de
innovatie-opbrengsten geïnventariseerd. Hoofdstuk 5 in dit rapport gaat over dit
deel van het onderzoek (Leren van en met experts: de dieptestrategie). Hoofdstuk
6 bevat conclusies en een nabeschouwing betreffende dit deel van het onderzoek.
Het rapport opent met een managementssamenvatting.
7
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Vernieuwing in het primair onderwijs: de basisstrategie

2.1

Inleiding: opzet, instrumentconstructie, respons en representativiteit

Het eerste onderdeel van het onderzoek gaat over de stand van zaken rond vernieuwing in het basisonderwijs. De onderzoeksvraag voor de basisstrategie luidt:
'In welke mate en op welke onderwerpen zijn basisscholen in Nederland bezig met
onderwijsverbetering en vernieuwing; in welke mate geven schoolbesturen inhoud aan hun verantwoordelijkheid hiervoor?'
De belangrijkste achterliggende vraag is of scholen en besturen voldoen aan de
beleidsverwachtingen op het gebied van zelfsturing. Een tweede vraag is of er op
termijn eventuele specifieke/intensievere ondersteuning bij nodig is.
Deze vragen beantwoorden we aan de hand van een internetvragenlijstonderzoek
onder een steekproef van scholen voor primair onderwijs. De vragenlijst is ontwikkeld op basis van overzichtsliteratuur op het gebied van innovatie (Focus op
innovatie, 2005; Sleegers en Ledoux, 2006) en op basis van eerder onderzoek op
het gebied van innovatie in het primair onderwijs in Nederland (Van Wonderen,
2004; Beek & Visser, 2005; Sontag et al., 2006). Voor specifieke vragen naar
netwerken is gebruik gemaakt van de resultaten uit het onderzoek van Blok &
Van Eck (2007).
Omdat verwacht mag worden dat zich verschillen tussen scholen zullen voordoen,
niet alleen in bereidheid tot en aandacht voor innovatie maar ook in motieven,
vernieuwingsstijl, condities en strategieën (zie hoofdstuk 1), is de vragenlijst zodanig opgezet dat ook kan worden nagegaan in hoeverre er typen scholen te
onderscheiden zijn ten aanzien van vernieuwendheid en relevante kenmerken
daarbij.
Over de inhoud van de vragenlijst is uitvoerig overleg geweest met de opdrachtgever.
9
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Een proefversie van de vragenlijst is afgenomen bij vijf schooldirecteuren. Daarbij is gevraagd de vragenlijst kritisch te bekijken op de gebruikte formuleringen,
de compleetheid van de antwoordcategorieën (bijvoorbeeld ten aanzien van de
soort veranderingen), de behoefte aan (meer) toelichting. De proefafname leidde
tot enkele kleine aanpassingen.
Schoolleiders van 1500 scholen zijn aangeschreven. In de begeleidende brief is
duidelijk gemaakt dat de uitnodiging tot het invullen van de internetenquête ook
gold 'als er geen recente veranderingen op uw school zijn geweest'. Immers, scholen die niet (recent) bezig zijn met vernieuwen zijn ook van belang om de vraag te
kunnen beantwoorden in welke mate er in het primair onderwijs vernieuwd
wordt. Bovendien wilden we ook bij deze scholen informatie krijgen over in welke manieren van vernieuwen scholen zich in het algemeen herkennen. Van
scholen die de laatste twee jaar niets veranderd of vernieuwd hadden, hoefden de
directies slechts een beperkt aantal vragen in te vullen.
De scholen hebben een link ontvangen, waarmee de internetvragenlijst ingevuld
kon worden. 449 scholen hebben - na twee keer rappelleren - aan het vragenlijstonderzoek deelgenomen, waarmee het responspercentage op 30 procent komt.
Daarna is de vragenlijst ook nog ingevuld door scholen die aan de breedtestrategie (zie hoofdstuk 3) hebben deelgenomen. Aan de scholen die voor de evaluatie
van de breedtestrategie een evaluatieformulier hebben ontvangen is gevraagd of
ze ook de internetenquête wilden invullen. Dat biedt de mogelijkheid om na te
gaan in hoeverre de scholen die van de regeling gebruik maken representatief
zijn, onder meer qua innovatietype. 133 'breedtestrategiescholen' die niet al in de
steekproef zaten, hebben de internetenquête ingevuld. In hoofdstuk 3 bespreken
we in hoeverre deze specifieke groep scholen representatief is voor dan wel afwijkt van de steekproef.

Representativiteit van de responsgroep basisstrategie
Aan de internetenquête hebben zowel scholen van grote als van (zeer) kleine besturen deelgenomen. We hebben in de enquête de scholen gevraagd naar het
aantal scholen onder hun bestuur. Dat leverde echter een tamelijk groot aantal
missings op. Om toch een vergelijking te kunnen maken met de populatie op dit
schoolkenmerk hebben we gegevens over basisscholen van het CFI betreffende
10
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bestuursgrootte (aantal brinnummers) gekoppeld aan het bestand 'basisstrategie'.
In tabel 2.1 is te zien hoe de verdeling over aantallen scholen vallend onder het
bestuur is van de deelnemende scholen en hoe de verdeling in de populatie is. We
zien dat onder de deelnemers aan het vragenlijstonderzoek de grote besturen
(meer dan 10 brinnummers) sterk oververtegenwoordigd zijn en de zeer kleine
besturen (1 á 2 brinnummers) sterk ondervertegenwoordigd zijn.
Tabel 2.1 Aantal brinnummers onder bestuur van deelnemende basisscholen en in de populatie
(aantallen en percentages per categorie)
Basisscholen onderzoek
Basisscholen populatie
Aantal brinnummers

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

1-2
3-5

54
38

12,0
9,1

614
156

51,1
13,0

6-10

92

22,1

196

16,3

11-15

96

23,0

134

11,2

meer dan 15

137

32,9

101

8,4

Subtotaal

417

100,0

1201

100,0

Missing

32 1

Onderzocht is verder in hoeverre de scholen in de responsgroep representatief zijn
op de variabelen denominatie, stedelijkheid en leerlingpopulatie. De verdeling
over denominatie was als volgt: 33 procent openbare scholen, 29 procent protestants-christelijke scholen, 26 procent rooms-katholieke scholen, 6 procent
algemeen bijzondere scholen, 3 procent reformatorische scholen en 2 procent
'overige scholen'. Van de resterende 1 procent zijn geen gegevens bekend. Landelijk gezien is de verdeling: 32 procent openbaar, 25 procent protestantschristelijk, 29 procent rooms-katholiek, 5 procent algemeen-bijzonder, 2 procent
reformatorisch. Op het punt van denominatie is de groep deelnemende scholen
dus representatief voor de populatie.
De verdeling over de variabele stedelijkheid was in de responsgroep als volgt
(tussen haakjes staan de landelijke gegevens): 18 procent 'zeer sterk stedelijk'
(11%), 17 procent 'sterk stedelijk' (21%), 17 procent 'matig stedelijk' (21%), 26
1

Onder de 449 deelnemende scholen waren er 25 scholen voor speciaal basisonderwijs. Dezescholen zijn buiten beschouwing gelaten in tabel 2.1 en maken deel uit van de 'missings'.
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procent 'weinig stedelijk' (27%) en 23 procent 'niet-stedelijk' (21%). De verschillen tussen de groep deelnemende scholen en de landelijke percentages zijn klein:
er zitten iets meer (zeer) sterk stedelijke scholen in de responsgroep en iets minder 'matig stedelijke' scholen. De groep deelnemende scholen is op dit kenmerk
voldoende representatief.
Tot slot de leerlingpopulatie. Hiervoor gebruiken we een score voor de proportie
gewichtenleerlingen op school (dit is het aandeel leerlingen uit de doelgroepen
van onderwijsachterstandenbeleid). Een score 1 betekent vooral (of uitsluitend)
1.0-leerlingen, dat wil zeggen leerlingen die niet tot een achterstandsgroep behoren. Hoe hoger de score (maximaal 7) hoe hoger het gemiddelde leerlinggewicht.
Scholen met een score 7 zijn scholen met zeer veel 1.9-leerlingen (allochtone
leerlingen uit achterstandsgroepen). De percentages per score zijn als volgt (met
tussen haakjes de landelijke percentages): score 1: 80 procent (74%), score 2: 7
procent (8%), score 3: 3 procent (4%), score 4: 2 procent (3), score 5: 2 procent
(2), score 6: 2 procent (3), score 7: 4 procent (6). De responsgroep bevat iets minder scholen met veel 1.9-leerlingen en iets meer scholen met 1.0-leerlingen dan de
populatie, maar de verdeling is ook hier voldoende representatief.
Over het geheel genomen is de representativiteit van de onderzoeksgroep dus in
orde; dit geldt alleen niet voor het kenmerk bestuursgrootte (scholen van grote
besturen zijn oververtegenwoordigd).

2.2

Soorten vernieuwing, omvang en aanleiding

Aan de scholen in de steekproef is als eerste gevraagd of ze de afgelopen 2 jaar
inhoudelijk, organisatorisch of op het gebied van personeelsbeleid iets op de
school veranderd of vernieuwd 2 hebben. In totaal hebben 449 scholen deze eerste
vraag beantwoord: 336 (75 procent) met ‘ja’, 113 (25 procent) met ‘nee’.
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de vernieuwingen die de afgelopen 2 jaar op de scholen in gang gezet zijn. Omdat dat er verschillende kunnen
zijn, is ook een vraag gesteld over de belangrijkste vernieuwing(en).

2

In de vragenlijst zijn de termen 'vernieuwing' en 'verandering' door elkaar gebruikt, naast
'vernieuwing/verandering'. We zullen hier vooral de term 'vernieuwing' gebruiken, waarmee
dus vernieuwing of verandering wordt bedoeld.
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De vragen over de soort vernieuwing, de aanleiding etc. betreffen 336 scholen,
waarvan 19 scholen voor speciaal basisonderwijs. Uit onderstaande tabel blijkt
om welke vernieuwingen het ging. We zien dat de meest voorkomende inhoudelijke vernieuwingen (meer dan 50 procent van de scholen) plaatsvonden op het
gebied van leerlingenzorg, pedagogisch-didactisch klimaat en sociale vaardigheden en op het gebied van het curriculum (bepaald vakgebied). De meest
voorkomende vernieuwing in de klassenorganisatie betrof het zelfstandig laten
werken van leerlingen. De meest voorkomende vernieuwingen in de schoolorganisatie of op het gebied van personeelsbeleid betroffen integraal personeelsbeleid
en beoordelingsbeleid en de invoering van een kwaliteitszorgsysteem (zie tabel
2.2).
Vrijwel alle scholen hebben meerdere vernieuwingen ingevuld, variërend van 2
tot 14. Het gemiddeld aantal vernieuwingen ligt op 6,3 met een standaarddeviatie
van 2,8 (zie tabel 2.4).

13
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Tabel 2.2 Soort vernieuwing op drie terreinen (aantallen en percentages per categorie in
aflopende volgorde)
Vernieuwingen (n=336)
n
Inhoudelijke vernieuwing op het gebied van:
Leerlingenzorg
Pedagogisch didactisch klimaat, sociale vaardigheden
Curriculum (techniek, cultuureducatie, ict, leesonderwijs, taalonderwijs,
rekenonderwijs, zaakvakonderwijs)
Ander onderwijsconcept, visie
VVE
Toetsing
Anders, nl

%

197
184
170

58,6
54,8
50,6

150
75
68
18

44,6
22,3
20,2
5,4

Vernieuwing in de klassenorganisatie, te weten:
Leerlingen zelfstandig laten werken
Tutoring/samenwerken
Leerlingen in niveaus laten werken binnen de groep
Leerlingen groepsoverstijgend in niveaus laten werken
Anders, nl.

201
154
105
67
24

59,8
45,8
31,3
19,9
7,1

Vernieuwing in schoolorganisatie en personeelsbeleid, te weten:
Integraal personeelsbeleid/beoordelingsbeleid
Invoering kwaliteitszorgsysteem
Uitbreiding en/of wijziging van taken van het personeel
Inzetten van ander personeel dan groepsleerkrachten
Inzetten van een expert op het gebied van kunst/beweging en/of techniek
Verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen

174
172
132
104
74
40

51,8
51,2
39,3
31,0
22,0
11,9

15

4,5

Anders

Met behulp van factoranalyse is onderzocht of er duidelijke groepen vernieuwingen te onderscheiden waren. Daar kwam niet bij alle factoren een erg duidelijk
beeld uit naar voren. Twee factoren gaven wel een duidelijk beeld, omdat hier
twee inhoudelijke vernieuwingen samen bleken te gaan met een bepaalde vernieuwing in de klassen- of schoolorganisatie. Bij de inhoudelijke vernieuwing
ander onderwijsconcept of visie was dat: leerlingen in niveaus laten werken binnen de groep en bij vernieuwing in curriculum was dat: inzetten van een expert
op het gebied van kunst, beweging en/of techniek.
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De drie meest voorkomende combinaties van twee vernieuwingen waren:
- leerlingen groepsoverstijgend in niveaus laten werken én verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen;
- integraal personeelsbeleid/beoordelingsbeleid én invoering kwaliteitszorgsysteem;
- leerlingenzorg én toetsing.
Gevraagd is naar de belangrijkste vernieuwing voor de school, gedefinieerd als
‘de meest omvattende of de meest ingrijpende’. In tabel 2.3 is te zien dat ‘leerlingen zelfstandig laten werken’ het vaakst genoemd wordt als belangrijkste
vernieuwing, over alle typen vernieuwingen heen. Op de tweede plaats komt ‘ander onderwijsconcept/visie’ en op de derde plaats komt ‘leerlingenzorg’.
Tabel 2.3 Vernieuwing(en) die als de belangrijkste (de meest omvattende en/of meest ingrijpende) wordt gezien ( in aflopende volgorde, aantallen en percentages)
Belangrijkste vernieuwing (n=336)
n
%
Leerlingen zelfstandig laten werken
Ander onderwijsconcept, visie
Leerlingenzorg
Integraal personeelsbeleid/beoordelingsbeleid
Pedagogisch didactisch klimaat, sociale vaardigheden
Invoering kwaliteitszorgsysteem
Curriculum (techniek, cultuureducatie, ict, leesonderwijs, taalonderwijs,
rekenonderwijs, zaakvakonderwijs)
Leerlingen in niveaus laten werken binnen de groep
Tutoring/samenwerken
Uitbreiding en/of wijziging van taken van het personeel
Inzetten van ander personeel dan groepsleerkrachten
VVE
Leerlingen groepsoverstijgend in niveaus laten werken
Inzetten van een expert op het gebied van kunst/beweging en/of techniek
Toetsing
Verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen

134
107
94
93
77
75
70

39,9
31,8
28,0
27,7
22,9
22,3
20,8

50
48
48
33
29
29
17
12
11

14,9
14,3
14,3
9,8
8,6
8,6
5,1
3,6
3,3

Het aantal vernieuwingen dat als belangrijkste wordt gezien varieert van 0 tot 10,
met een gemiddelde van bijna 3 (zie tabel 2.4). Veel van de scholen vinden meerdere vernieuwingen samen de belangrijkste. Een verandering van
15
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onderwijsconcept impliceert vaak meerdere vernieuwingen, hetgeen ook bleek uit
de factoranalyse. Zo ging verandering van onderwijsconcept en/of visie vaak samen met verandering in pedagogisch didactisch klimaat of verandering op het
terrein van sociale vaardigheden en het leerlingen in niveaus laten werken binnen
de groep. Andere combinaties die uit de factoranalyse naar voren kwamen, waren:
- vernieuwingen op het gebied van curriculum én tutoring/samenwerken én inzetten van een expert op het gebied van kunst, beweging of techniek
- vernieuwing op het gebied van leerlingenzorg én inzetten van ander personeel
dan groepsleerkrachten;
- verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen én leerlingen groepsoverstijgend in niveaus laten werken;
- vernieuwing op het gebied van de VVE én uitbreiding en/of wijziging van taken van het personeel.
Tabel 2.4 Aantal (belangrijkste) vernieuwingen (aantallen scholen, minimum, maximum, gemiddelde, standaard deviatie)
n
min.
max.
gem.
sd.
Aantal vernieuwingen

336

1

14

6,3

2,8

Aantal belangrijkste vernieuwingen

336

0

10

2,9

1,8

Er is ook gevraagd naar de mate van ingrijpendheid van de (belangrijkste) vernieuwing(en). De meeste respondenten vonden de vernieuwing enigszins of
tamelijk ingrijpend. De gemiddelde score op de vijfpuntsschaal, lopend van
‘nauwelijks ingrijpend (1)’ tot ‘zeer ingrijpend (5)’ bedraagt 2,9 (standaarddeviatie 0,9). Dit betekent dat de vernieuwingen gemiddeld als ‘tamelijk ingrijpend’
worden gezien, met enige variatie naar beneden en naar boven. Weinig scholen
vinden de vernieuwingen nauwelijks ingrijpend of zeer ingrijpend.
De mate van ingrijpendheid is significant hoger als er veranderd wordt op het gebied van onderwijsconcept, zelfstandig werken, werken in niveaugroepen (zowel
groepsoverstijgend als binnen de groep) en uitbreiding/wijziging taken personeel,
zie tabel 2.5. Ook het aantal vernieuwingen hing samen met de mate van ingrijpendheid: hoe meer vernieuwingen, des te hoger de mate van ingrijpendheid.
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Tabel 2.5 Mate van ingrijpendheid van de vernieuwing per terrein: significante verschillen in
'mate van ingrijpendheid van de vernieuwing' tussen scholen die wél vernieuwd
hebben op de onderstaande terreinen en scholen die dat niet gedaan hebben (gemiddelde scores op vijfpuntsschaal van - tot +)
Terrein van de vernieuwing (n=290)
Mate van ingrijpendheid
Gemiddelden
Niet vernieuwd
op dit terrein

Wel vernieuwd
op dit terrein

Onderwijsconcept/visie

2,7

3,1

Zelfstandig werken

2,7

2,9

Werken in niveaugroepen binnen groep

2,8

3,0

Groepsoverstijgend werken in niveaugroepen

2,8

3,1

Uitbreiding/wijziging taken personeel

2,7

3,0

Volgens Van Wonderen (2004) zijn er verschillende aanleidingen voor vernieuwing. Er kunnen wensen tot vernieuwing zijn bij het management, het
schoolbestuur of bovenschools management en de inspectie, maar er kan ook
sprake zijn van een directe aanleiding, zoals verandering in leerlingpopulatie en
tegenvallende resultaten bij toetsen. Daarnaast kunnen scholen ook overgaan tot
vernieuwing vanwege inspiratie door bijvoorbeeld het bezoeken van andere scholen, door vakliteratuur, etc.
De aanleiding tot de vernieuwing blijkt ook in dit onderzoek divers. De uitkomsten laten zich groeperen in vijf factoren. Eén factor wordt gevormd door externe
aanleidingen: impulsen uit innovatieprojecten, bezoek aan conferenties, studiedagen en vakliteratuur. Een tweede factor wordt bepaald door aanleidingen die we
vaak op achterstandsscholen zien of die te maken hebben met (veranderde) omstandigheden: inspectieadviezen, zwakke leeropbrengsten, verandering in
leerlingpopulatie of -aantal. Een derde factor die de aanleiding tot vernieuwing
vormt is de wens van leerkrachten (en/of het bestuur), bijvoorbeeld vanwege problemen met gedrag of motivatie van leerlingen. Een vierde factor wordt bepaald
door wensen van direct belanghebbenden: ouders en leerlingen. Een laatste factor
wordt bepaald door zelfanalyse, met name vanuit het kwaliteitszorgsysteem
(sterkte-zwakte analyse). Visieontwikkeling binnen het team is ook op een groot
aantal scholen genoemd als aanleiding. Dit item blijkt bij meerdere factoren te
17
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passen (maar past inhoudelijk het best bij de factor zelfanalyse). Hetzelfde geldt
voor de aanleiding ‘veranderingen in de maatschappij’.
Andere aanleidingen die genoemd zijn, zijn: een andere directeur (3 keer), fusie,
dwang (ministerie, directie 3 ) en concurrentie-overwegingen.
Tabel 2.6 Aanleiding tot de vernieuwing (geordend per factor; aantallen scholen en percentages)
Aanleiding tot de vernieuwing (n=315)
n
%
Aanleiding: extern
Impulsen uit de landelijke innovatieprojecten (Cultuureducatie, Q
primair, ICT op school, WSNS+, etc.)
Bezoek conferentie, studiedag, congres, etc.
Vakliteratuur
Bezoek aan andere scholen

127

40,3

105
104
57

33,3
33,0
18,1

Aanleiding: achterstand/zwakke school
Inspectierapport en -adviezen
(Zwakke) leeropbrengsten
Verandering in leerlingpopulatie/-aantal

160
90
65

50,8
28,6
20,6

Aanleiding: wens leerkrachten (bestuur)
Wens leerkrachten
(Problemen met) gedrag/motivatie van leerlingen
Wens bestuur

226
106
80

71,7
33,7
25,4

Aanleiding: ouders en leerlingen
Gegevens uit de ouderenquête/vragen van ouders
Gegevens uit de leerlingvragenlijst

100
36

31,7
11,4

Aanleiding: zelfanalyse
Eigen sterkte/zwakte analyse
Extern onderzoek/monitoring door externe instantie
Visieontwikkeling binnen team (ambigu: laadt ook op andere factoren)
Veranderingen in de (eisen van de) maatschappij (zie hierboven)

241
65
249
170

76,5
20,6
79,0
54,0

We zien dat zelfanalyse (vooral visieontwikkeling binnen het team en een eigen
sterkte/zwakte analyse) veelvuldig als aanleiding genoemd zijn. Dat geldt in iets
mindere mate ook voor 'veranderingen in de maatschappij'. Ook de wens van
leerkrachten is een veelvoorkomende aanleiding. Ook het inspectierapport cq. ad3

In dat geval is de vragenlijst vermoedelijk ingevuld door de intern begeleider.
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vies van de inspectie is op de helft van de scholen aanleiding geweest tot vernieuwing. Zwakke leeropbrengsten zijn geen sterke aanleiding tot vernieuwing.
Wat de externe aanleidingen betreft: impulsen uit de landelijke innovatieprojecten
zijn redelijk vaak voorkomende aanleidingen.
Vernieuwingen zijn ook te typeren aan de hand van wie erbij betrokken zijn en in
welke mate. In tabel 2.7 zien we dat leerkrachten en directie en interne specialisten sterk betrokken zijn bij de vernieuwingen. Het bovenschools management en
het bestuur is over het algemeen maar zeer ten dele of zelfs niet betrokken. In tabel 2.6 zagen we al dat besturen ook geen belangrijke rol spelen bij het in gang
zetten van vernieuwingen: hun wens is slechts op een kwart van de scholen mede
aanleiding voor het in gang zetten van een vernieuwing.
Tabel 2.7 Mate van betrokkenheid bij de vernieuwing(en) van verschillende functionarissen
(percentages)
Functionaris (n=317)
% niet
% enigszins
% sterk
betrokken
betrokken
betrokken
Leerkrachten
Interne specialisten (remedial teacher, intern
begeleider etc.)
Directieleden
Bovenschools management
Bestuur

2.3

0,3
5,7

6,3
14,8

93,4
79,5

0,0
47,9
67,5

5,5
38,5
26,5

94,6
13,6
6,0

Condities voor en aspecten van vernieuwing: draagvlak, professionalisering en belemmeringen

Uit het onderzoek van Van Wonderen (2004) naar innovaties in het primair onderwijs kwamen de volgende knelpunten bij het doorvoeren van vernieuwingen
naar voren: werkdruk, tijdgebrek, gebrek aan financiën, personeelstekort, gebrek
aan draagvlak, personeelswisselingen, tegenwerking door gemeente, kwaliteit
personeel en directie, behoudzucht. We onderzochten in ons onderzoek ook een
aantal van deze factoren.
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Draagvlak
Draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor vernieuwing. Aan de schoolleider
zijn acht verschillende items voorgelegd over het draagvlak bij teamleden voor de
recente vernieuwing(en). De acht items samen vormen een betrouwbare schaal
(alpha = .87). De gemiddelde score op deze schaal, lopend van 1-5 (niet van toepassing tot sterk van toepassing) bedraagt 3,7 (standaarddeviatie 0,7). Dat wil
zeggen dat er gemiddeld een behoorlijk draagvlak is voor de vernieuwing(en). In
onderstaande tabel staan ter illustratie de scores op vier uitspraken, die samen
eveneens een voldoende betrouwbare schaal vormen (alpha = .87).
Tabel 2.8 Uitspraken van schoolleider m.b.t. draagvlak teamleden: gemiddelden (1= niet van
toepassing; 2= enigszins van toepassing; 3= in redelijke mate van toepassing; 4=
tamelijk sterk van toepassing; 5= zeer sterk van toepassing), standaarddeviaties,
aantallen scholen.
gem. sd.
n
Zij zijn bereid nieuwe werkwijzen door te voeren

3,8

0,8

316

Zij zijn bereid zijn zich te professionaliseren mbt veranderingen

3,6

0,9

316

Zij zijn bereid te evalueren en te reflecteren

3,7

0,9

313

Zij discussiëren regelmatig over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs
en wat dat voor de school kan betekenen

3,4

1,0

315

Professionalisering
Ook professionalisering is een voorwaarde voor of in elk geval een aspect van
vernieuwing (zie ook Focus op Innovatie, 2005). Hierboven zagen we al dat er
volgens de schoolleiders op de scholen draagvlak bij teamleden is voor professionalisering. Gevraagd is ook naar de feitelijke professionalisering ten aanzien van
de vernieuwing, zowel bij teamleden als bij de schoolleider zelf. We vroegen naar
verschillende vormen van professionalisering, zoals scholing, deelname aan conferenties, netwerken en speciale projecten, schoolbezoek en collegiale consultatie.
Een factoranalyse liet drie factoren op het gebied van professionalisering ten aanzien van de vernieuwing zien: professionalisering door deelname aan
conferenties, projecten, netwerken (‘naar buiten gaan’), scholing en ondersteuning door externe instanties (‘scholing’) en collegiale consultatie en schoolbezoek
(‘via collega’s’). Alleen de eerste schaal heeft een acceptabele betrouwbaarheid
(alpha .63). We zien in tabel 2.9 dat professionalisering vooral scholing en onder20
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steuning (door externe organisaties) zowel voor directie- als voor teamleden betreft. Dit vindt plaats op bijna alle scholen waar sprake is van vernieuwing. ‘Naar
buiten gaan’ vindt wat meer plaats bij schoolleiders dan bij teamleden, vooral
waar het het bezoeken van conferenties betreft en het deelnemen aan schooloverstijgende netwerken. Professionalisering ‘via collega’s’ betreft met name
collegiale consultatie. Dat wordt tamelijk veel toegepast, vooral door teamleden.
Tabel 2.9 Professionalisering ten aanzien van de vernieuwing bij schoolleider en teamleden
(aantallen en percentages)
Wijze van professionalisering t.a.v. de vernieuwing ( n=314)
Schoolleider
Teamleden
n
%
n
%
Naar buiten gaan
Deelname aan conferenties
Deelname aan homogene schooloverstijgende netwerken
Deelname aan speciale projecten
Deelname aan heterogene schooloverstijgende netwerken

158
126
103
96

50,3
40,1
32,8
30,6

75
90
106
66

23,9
28,7
33,8
21,0

Scholing
Scholing: cursus, studiedagen
Ondersteuning van externe organisaties

274
262

87,3
83,4

285
273

90,8
86,9

Via collega’s
Collegiale consultatie/intervisie
Schoolbezoeken

183
114

58,3
36,3

209
95

66,6
30,3

Belemmeringen
Aan de scholen is ook expliciet een vraag voorgelegd over eventuele belemmeringen voor (het welslagen van) de vernieuwingen. Er zijn belemmeringen op de
volgende gebieden voorgelegd: externe ondersteuning, samenwerking met derden, financiën, tijd, ruimte, houding/gedrag van de gemeente en/of het bestuur,
draagvlak bij het personeel en de ouders, de hoeveelheid personeel en stabiliteit
van het team. Ook was het mogelijk om andere belemmeringen in te vullen. 162
respondenten gaven aan dat er belemmeringen waren geweest ten aanzien van de
vernieuwing.
Factoranalyse leverde vier factoren op: ‘randvoorwaarden’ (ruimte, tijd en hoeveelheid personeel), ‘draagvlak’ (draagvlak personeel en ouders, stabiliteit team),
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‘samenwerking derden’ (externe ondersteuning en samenwerking met derden) en
‘bovenschoolse steun’ (houding/gedrag bestuur en gemeente, financiën). De factoren ‘randvoorwaarden’, ‘samenwerking derden’ en ‘bovenschoolse steun’
leveren voldoende betrouwbare schalen op (alpha’s respectievelijk .63, .68 en
.63), de factor ‘draagvlak’ niet. Draagvlak is ook apart bevraagd (niet als eventuele belemmering bij gebrek daaraan) en deze vraag levert wel een betrouwbare
schaal op (zie hierboven).
Tabel 2.10 Belemmeringen voor de vernieuwingen(en) geordend naar factor: gemiddelden
(1=geen; 2=ingeringe mate; 3= in enige mate; 4= in sterke mate; 5= in zeer sterke
mate), standaarddeviaties en aantallen scholen
gem.
sd.
n
Randvoorwaarden
Tijd

3,5

1,2

160

Ruimte

2,7

1,4

156

Hoeveelheid personeel

2,4

1,3

154

Draagvlak personeel

2,4

1,0

157

Draagvlak ouders

1,5

0,8

155

Stabiliteit team

2,3

1,2

155

Externe ondersteuning

1,8

1,0

157

Samenwerking met derden

1,5

0,9

157

Draagvlak

Samenwerking derden

Bovenschoolse steun
Financiën

2,3

1,3

158

Houding/gedrag gemeente

1,7

1,2

156

Houding/gedrag bestuur

1,3

0,7

154

In tabel 2.10 zien we dat randvoorwaarden (tijd, ruimte en hoeveelheid personeel), met name tijd, gemiddeld de meest belemmerende factoren voor
vernieuwingen zijn. De variatie is tamelijk groot: bij sommige scholen zijn deze
randvoorwaarden sterk belemmerend, bij andere in geringe mate. Daarna volgen
‘draagvlak personeel’, ‘stabiliteit team’ en ‘financiën’: deze factoren zijn gemiddeld in geringe tot enige mate belemmerend, maar ook hier zijn er tamelijk grote
verschillen tussen scholen.
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Andere belemmeringen die (doorgaans één keer) genoemd zijn, zijn op schoolniveau: complexiteit van de organisatie, fusie, ontslag onderwijsondersteunend
personeel, verandering in leerlingpopulatie en veel parttimers. Op leerkrachtniveau: competenties teamleden, dominante rol oudere leerkrachten, zwangerschap,
probleem met implementatie, werkdruk.

2.4

Evaluatie van de vernieuwing(en)

Reflectie op innovatie cq. leren van eigen resultaten is een belangrijk principe bij
innovatie, volgens Focus op Innovatie (2005). Aan de scholen is gevraagd op
welke wijze zij (van plan zijn te) reflecteren op het verloop van de vernieuwing
en met behulp van welke gegevens.
Mondelinge tussentijdse en/of eindevaluaties vinden op vrijwel alle scholen plaats
(zie tabel 2.11). Schriftelijke tussen- en/of eindevaluaties vinden op tweederde
van de scholen plaats. Ruim de helft van de scholen evalueert met de Medezeggenschapsraad. Andere vormen van evaluatie die genoemd zijn: evaluatie met
bestuur/bovenschools management (4 keer), evaluatie met GMR (2 keer), evaluatie met externe partner/professionals (3 keer), evaluatie met ouders (3 keer),
diversen. 24 scholen hebben deze vraag overigens overgeslagen. Zij evalueren
niet of weten nog niet hoe. Alle overige scholen evalueren op minimaal één van
de hieronder genoemde manieren en momenten.
Tabel 2.11 Wijze waarop gereflecteerd is/wordt op het verloop van de vernieuwing (aantallen
en percentages)
Soort evaluatie (n=312)
n
%
Tussentijdse mondelinge evaluatie
Tussentijdse schriftelijke evaluatie
Mondelinge eindevaluatie
Schriftelijke eindevaluatie
Evaluatie met Medezeggenschapsraad
Anders

307
197
245
210
171
20

98,4
63,1
78,5
67,3
54,8
6,4

Gevraagd is met welke gegevens de evaluatie of reflectie plaatsvindt. Van de
scholen die de vraag over wijze van reflecteren (zie hierboven) hadden beant23
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woord, konden er 115 nog geen antwoord geven op deze vraag. De percentages in
tabel 2.12 over de gegevens die verzameld worden voor de evaluatie of reflectie
betreffen 197 scholen.
De gegevens zijn in te delen in drie groepen. Een factoranalyse leverde namelijk
drie factoren op: kwaliteitszorggegevens (gegevens uit het leerlingvolgsysteem,
methodegebonden toetsgegevens en andere gegevens uit het kwaliteitszorgsysteem), verslagen (interne en externe verslagen, speciaal voor de vernieuwing
verzamelde gegevens) en leerling- en oudergegevens. De eerste en derde factor
leverden betrouwbare schalen op (respectievelijk alpha's .67 4 en .71), de tweede
niet (alpha=.24).
Tabel 2.12 Gegevens met behulp waarvan wordt gereflecteerd of geëvalueerd (aantallen en
percentages)
Gegevens (n=197)
n
%
Kwaliteitszorggegevens
Gegevens leerlingvolgsysteem
Methodegebonden toetsgegevens
(Andere gegevens uit) kwaliteitszorgsysteem

180
167
146
155

91,4
84,8
74,1
78,7

Verslagen
Interne (reflectie)verslagen
Externe (reflectie)verslagen, van bijvoorbeeld schoolbegeleiders
Speciaal voor deze vernieuwing verzamelde gegevens, bijv. speciale vragenlijsten

186
163
109
100

94,4
82,7
55,3
50,8

Leerling- en/of oudergegevens
Gegevens ouderenquête
Gegevens leerlingenquệte

135
132
85

68,5
76,0
43,1

Uit tabel 2.12 wordt duidelijk dat scholen in hun evaluatie tamelijk vaak kwaliteitszorggegevens gebruiken. Van de 197 scholen gebruikt 91,4 procent minimaal
één van deze drie gevraagde gegevens. Verslagen, vooral interne verslagen, worden ook op veel scholen gebruikt. Leerling- en/of oudergegevens worden op
tweederde van de scholen gebruikt.

4

Zonder het item '(Andere gegevens uit) kwaliteitszorgsysteem' bedraagt de alpha .78.
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Tot slot is de tevredenheid van de scholen met (het verloop van) de vernieuwing
gepeild (zie tabel 2.13). 65 procent van de scholen is volledig tevreden (over alle
5 items), twee procent volledig ontevreden. Tevredenheid is één factor en levert
een betrouwbare schaal (alpha=.76; of zonder item e .79). De gemiddelde score
op de schaal bedraagt 1,9 met een standaarddeviatie van 0,2. De tevredenheid met
de (belangrijkste) vernieuwing(en) is dus hoog en varieert weinig.
Tabel 2.13 Reflectie op de vernieuwing aan de hand van uitspraken (aantallen en percentages
'ja')
Uitspraken
n
% ja
Wij zijn tevreden over het verloop van de verandering
De verandering verloopt stroef
Wij zijn tevreden over de (voorlopige) opbrengsten
De verandering heeft (tot nu toe) geleid tot wat we ervan verwacht hadden
We verwachten dat we met de verandering het beoogde doel halen

2.5

286
70
275
246
291

91,7
22,4
88,1
78,8
93,3

Tussentijdse samenvatting basisstrategie

De onderzoeksvraag 'In welke mate en op welke onderwerpen zijn basisscholen in
Nederland bezig met onderwijsverbetering en vernieuwing; in welke mate geven
schoolbesturen inhoud aan hun verantwoordelijkheid hiervoor?' kan op basis van
het voorgaande beantwoord worden.
Driekwart van de responderende scholen heeft de afgelopen twee jaren één of
meer veranderingen/vernieuwingen doorgevoerd. Dat is iets minder dan Van
Wonderen in 2004 vond (namelijk rond de 85%), maar toch nog aanzienlijk.
De drie meest voorkomende combinaties van vernieuwingen zijn:
- leerlingen groepsoverstijgend in niveaus laten werken én verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen;
- integraal personeelsbeleid/beoordelingsbeleid én invoering kwaliteitszorgsysteem;
- leerlingenzorg én toetsing.
- De top drie van belangrijkste vernieuwingen is:
- ‘leerlingen zelfstandig laten werken’;
- ‘ander onderwijsconcept/visie’;
- ‘leerlingenzorg’.
25
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Het aantal vernieuwingen dat als belangrijkste wordt gezien varieert van 0 tot
10, met een gemiddelde van bijna 3. Veel van de scholen noemen meerdere
vernieuwingen samen als de belangrijkste. Een inhoudelijke vernieuwing, bijvoorbeeld een verandering van onderwijsconcept, brengt vaak vernieuwingen
in de klassenorganisatie met zich mee.
Er zijn verschillende soorten aanleidingen voor vernieuwingen: externe impulsen
(prikkels vanuit landelijke innovatieprojecten, etc), tegenvallende leerlingresultaten, wensen van leerkrachten of bestuur, (bijv. vanwege gedrag van leerlingen),
gegevens uit de ouder- en /of leerling-enquête, de analyse van op school aanwezige gegevens. Driekwart van de scholen gaf aan dat een sterkte/zwakte analyse
aanleiding voor de vernieuwing was. Ook het inspectierapport is voor tamelijk
veel scholen (de helft) aanleiding om te vernieuwen. Op schoolniveau lijkt dus
wel sprake te zijn van zelfsturing. Het bestuur lijkt daar over het algemeen niet
zo'n grote rol in te vervullen: slechts een kwart van de scholen noemt de wens van
het bestuur mede als aanleiding. Het bestuur (en/of de bovenschools manager)
bleek doorgaans ook niet sterk betrokken bij de vernieuwingen. Op tweederde
van de scholen was het bestuur zelfs helemaal niet betrokken. Het bestuur is overigens ook geen belemmerende factor bij vernieuwing. Blijkbaar is het bestuur
vooral op afstand.
Vernieuwing lijkt vooral tot stand te komen door betrokkenheid van directie en
teamleden: zij zijn overwegend sterk betrokken bij de vernieuwing. Over het algemeen is er ook draagvlak bij het team voor vernieuwing en voor wat daarbij
komt kijken aan professionalisering, reflectie, verandering in werkwijze, etc. Professionalisering voor vernieuwing gebeurt ook ruimschoots, met name door
scholing en ondersteuning door externe organisaties. Externe ondersteuning wordt
overwegend ook niet als belemmering gezien. Blijkbaar krijgt men deze als men
die nodig heeft.
Voorzover er belemmerende factoren zijn bij vernieuwing bevinden deze zich
vooral op het gebied van randvoorwaardelijke zaken. Met name de factor tijd is in
enige tot sterke mate een belemmering bij vernieuwing. De tevredenheid bij vernieuwing is op de scholen hoog. Tweederde van de scholen is op alle punten (het
verloop, de opbrengst, de verwachtingen) tevreden.
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2.6

Manieren van vernieuwen en typologie

Zoals vermeld in hoofdstuk 1 is de monitor ook bedoeld om een (beter) inzicht te
verkrijgen in de mate waarin het primair onderwijs voldoet aan de beleidsverwachtingen over de zelfsturende en zelfinnoverende school. Dat is onder meer
van belang omdat het voor het Platform relevant is om te weten voor hoeveel en
welk type scholen welk ondersteuningsaanbod geïndiceerd is. Typering van scholen kan worden uitgewerkt naar verschillende dimensies: naar hoeveelheid
vernieuwen/mate van vernieuwingsgezindheid, naar vernieuwingsmotief en naar
vernieuwingsstijl. Hieraan hebben we in de vragenlijst voor de basisstrategie afzonderlijk aandacht besteed. Leidende vraag daarbij is of het mogelijk is om
typen scholen te onderscheiden, naar innovatiegedrag en naar zelfsturing.
In het onderstaande wordt eerst beschreven welke manieren van vernieuwen of
innovatiestijlen we tegenkomen op scholen voor primair onderwijs (2.6.1). Om
vervolgens tot typen veranderaars te kunnen komen (zie 2.6.2), zijn deze innovatiestijlen als input gebruikt. Scores op andere belangrijke aspecten als inhoud
innovatie, aanleiding, draagvlak, tevredenheid, belemmering en mate van ingrijpendheid van de verandering kunnen vervolgens worden vergeleken tussen de
onderscheiden typen.

2.6.1

Manieren van vernieuwen

Aan alle scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, dus ook aan de
scholen die de afgelopen 2 jaren geen vernieuwingen hebben doorgevoerd, is gevraagd naar een inschatting van het innovatief gehalte van de eigen school. Dat is
gedaan door het voorleggen van een 24-tal uitspraken, waarbij steeds gevraagd is
in hoeverre de uitspraak 'past' bij het managementteam en bij de leerkrachten (zie
vraag 14, bijlage 1). Op voorhand werd een viertal manieren van vernieuwen verondersteld:
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1. innovatiegericht zijn
2. systematisch verbeteren
3. lerende organisatie zijn
4. zelfbewust veranderen
Voor elk type zijn 6 items geformuleerd:
1 innovatiegericht zijn
- steeds op zoek zijn naar nieuwe ideeën (b)
- actief vakbladen en websites bijhouden om te weten wat er in het onderwijs
speelt (c)
- graag meedoen aan experimenten en nieuwe projecten (e)
- graag iets nieuws uitproberen (f)
- regelmatig naar conferenties en studiedagen gaan (j)
- gericht zoeken naar goede voorbeelden van andere scholen (p)
2 systematisch verbeteren
- bij het invoeren van veranderingen ook evaluatiecriteria formuleren (d)
- een systematisch model voor kwaliteitszorg gebruiken (i)
- het leerlingvolgsysteem gebruiken voor evaluatie van ons onderwijs (k)
- bij vernieuwingen duidelijke doelen stellen (m)
- van tijd tot tijd aan zelfanalyse doen: wat doen we goed/wat kan beter? (n)
- in de gaten houden hoe het staat met de tevredenheid van onze ouders (o)
3 lerende organisatie zijn
- veel aan professionalisering doen (h)
- elkaar feedback geven (l)
- gericht zijn op samen werken, samen ontwikkelen (q)
- informatie uit conferenties en scholingen in het team bespreken (v)
- kennis en informatie in het team delen (w)
- veel over de inhoud van het vak praten (x)
4 zelfbewust veranderen
- goed weten wat voor school we willen zijn (a)
- als we een begeleidingsvraag hebben, gericht naar ondersteuners/begeleiders zoeken (g)
- goed weten welke veranderingen we/ze nog willen en waarom (r)
- een eigen vernieuwingsplan hebben waar planmatig aan gewerkt wordt (s)
- vertrouwen hebben in het vermogen om ons-/henzelf te verbeteren (t)
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-

duidelijke keuzes maken, waar we/ze ons ook aan houden (u)

Op deze gegevens zijn factoranalyses voor het management en voor de leerkrachten uitgevoerd.
Management
De factoranalyse voor het management levert vijf factoren op, die we als volgt
hebben gelabeld:
Factor 1: zelfbewust (doelgericht) vernieuwen (a, m, r, t, u), alfa .79
Factor 2: innovatiegericht, altijd op zoek naar nieuwe ideeën (b, c, e, f, h, j, p), alfa .77
Factor 3: gericht op kennis delen (v, w, x), alfa .73
Factor 4: systematisch verbeteren (i, o, s), alfa .63, zonder o .67.
Factor 5: evaluatiegerichtheid (d, k), alfa .40.
Alleen op basis van de eerste vier factoren konden voldoende intern consistente
schalen worden gevormd.
De gevonden factoren stemmen deels, maar niet volledig overeen met de vooraf
onderscheiden manieren van vernieuwen:
1. De eerste factor bevat deels de schaal ‘zelfbewust veranderen’.
2. De tweede factor bestaat op item h na, uit de items van de schaal innovatiegerichtheid. Item h past hier eigenlijk inhoudelijk wel, maar past ook bij de
schaal ‘lerende organisatie’.
3. De derde factor bevat drie items van de schaal ‘lerende organisatie’.
4. De vierde factor items uit verschillende schalen, twee van de drie komen van
de schaal ‘systematisch verbeteren/evaluatiegerichtheid’.
5. De vijfde factor bevat twee items uit de schaal ‘systematisch verbeteren/evaluatiegerichtheid’.
Leerkrachten
De factoranalyse voor de leerkrachten levert vier factoren op, die overeenstemmen met die voor het management:
Factor 1: zelfbewust (doelgericht) vernieuwen (a, r, t, u), alfa .77
Factor 2: innovatiegericht, altijd op zoek naar nieuwe ideeën (b, c, e, f, p), alfa .79
Factor 3: gerichtheid op kennis delen (v, w), alfa .78
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Factor 4: systematisch verbeteren (d, i, k, m, n, o, s), alfa .81
Bij de leerkrachten zien we eveneens dat de vooraf onderscheiden manieren van
vernieuwen niet geheel terug te vinden zijn in de factoren:
1. De eerste factor bevat items van de schaal ‘zelfbewust veranderen’ (a, r, t, u).
De items l, q, en x passen bij de schaal ‘lerende organisatie’.
2. De tweede factor bestaat grotendeels uit items uit de schaal ‘innovatiegericht
zijn’.
3. De derde factor bevat twee items van de schaal ‘lerende organisatie’ en van
de schaal ‘innovatiegericht zijn’.
4. De vierde factor bevat alle items van de schaal ‘systematisch verbeteren’, inclusief de items g, en s van de schaal ‘zelfbewust veranderen’.
Dus, in tegenstelling tot wat er voor het management geldt, is voor de leerkrachten de schaal ‘systematisch verbeteren’ goed te vormen. De vraag is echter in
hoeverre andere schalen moeten worden gevormd voor de leerkrachten en het
management. In dat geval kunnen beide groepen niet goed vergeleken worden op
deze variabelen. Beter is het om tot vergelijkbare schalen te komen.
De volgende schalen die vergelijkbaar zijn voor management en leerkrachten
kunnen worden gevormd (zie tabel 2.15):

Factor 1: 'zelfbewust (doelgericht) vernieuwen', dat wil zeggen: goed weten
wat voor school men wil zijn en welke veranderingen daarvoor nodig zijn,
duidelijke keuzes maken, zich daar ook aan houden en vertrouwen hebben in
het vermogen de school te verbeteren.
Factor 2: 'innovatiegericht', dat wil zeggen: altijd op zoek naar nieuwe ideeën,
graag meedoen aan experimenten en projecten, gericht zoeken naar goede
voorbeelden, actief vakbladen e.d. bijhouden.
Factor 3: 'gericht op kennis delen', dat wil zeggen: met het team bespreken
van informatie uit conferenties en scholingen en delen van kennis en informatie.
Factor 4: 'systematisch verbeteren', dat wil zeggen: gebruiken van een systematisch model voor kwaliteitszorg, waarbij ook de tevredenheid van de
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ouders 'meegenomen' wordt en het hebben van een eigen vernieuwingsplan
waar planmatig aan gewerkt wordt.
Voor de leerkrachten is het wenselijk om ook de volledige schaal systematisch
verbeteren (d, i, k, m, n, o, s) te vormen aangezien deze beter de oorspronkelijk
bedoelde inhoud dekt. Deze schaal betreft ook stellen van doelen en het formuleren van evaluatiecriteria bij veranderingen, het gebruiken van het
leerlingvolgsysteem bij de evaluatie van het onderwijs, het aan zelfanalyse doen.
Het systematisch verbeteren is dus een manier van vernieuwen die sterk gericht is
op kwaliteitsverbetering: niet alleen van de leerprestaties maar ook rekening houden met wat de ouders willen. Hier is vernieuwen per definitie verbeteren.
Gerichtheid op kennis delen lijkt meer een 'afwachtende' manier van vernieuwen,
waarbij verbeteren niet voorop lijkt te staan. Bij innovatiegerichtheid gaat het echt
om vernieuwen, experimenteren en eigenlijk niet om verbeteren. Het kwaliteitszorgsysteem speelt bij deze manier van vernieuwen geen rol. Bij zelfbewust
vernieuwen lijkt sprake van een tussenvorm tussen verbeteren en vernieuwen:
men wil de school verbeteren, maar niet zozeer vanwege leerprestaties maar meer
vanwege identiteit: ernaar streven de school te zijn die men wil zijn.
Tabel 2.15 bevat voor management en leerkrachten de gemiddelde scores en de
spreiding op de onderscheiden schalen.
Tabel 2.15 Schalen voor manieren van vernieuwen uitgesplitst naar management en leerkrachten (gemiddelden, standaarddeviaties, aantallen, alpha's)
Management
Leerkrachten
Schaal (items)

gem.

sd.

n

alpha

gem.

sd.

n

alpha

Zelfbewuste (doelgerichte) vernieuwer (a, r, t, u)
Innovatiegericht (b, c, e, f, p)

4,2

0,6

387

.74

3,6

0,6

387

.77

3,6

0,7

386

.77

2,9

0,7

386

.79

Gericht op kennis delen (v, w)

3,6

0,8

376

.74

3,4

0,9

377

.78

Systematische verbeteraar (i, o, s)

4,1

0,7

380

.63

2,9

0,7

386

.64

Systematische verbeteraar voll.
schaal (d, i, k, m, n, o, s)

-

-

-

-

3,5

0,7

383

.81
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Te zien valt dat managers zichzelf wat hoger scoren dan dat ze hun leerkrachten
scoren, bij elke schaal. We zijn nagegaan of er verschillen zijn in manieren van
vernieuwen naar achtergrondkenmerken, te weten denominatie, stedelijkheid,
leerlingpopulatie (op basis van schoolscore, zie 2.1) en aantal scholen vallend onder het bestuur. Dit bleek niet het geval. Er is dus geen samenhang gevonden
tussen achtergrondkenmerken en manieren van vernieuwen.
Bij manieren van vernieuwen gaat het om 'innovatiestijlen'. Maar we willen vooral weten welke typen scholen er bestaan: scholen die veel vernieuwen (de
koplopers), scholen die vrijwel nooit vernieuwen, scholen die vernieuwen omdat
ze graag experimenteren, scholen die systematisch verbeteren, etc. Kortom, we
willen weten of we de scholen kunnen indelen. Daar gaan we nu verder op in.

2.6.2

Typologie

Om tot typen vernieuwers te kunnen komen, is bovenstaande informatie betreffende 'manieren van vernieuwen' als input gebruikt. De reden om in eerste
instantie alleen de variabelen voor manieren van vernieuwen te gebruiken, is dat
het hier om een soort ‘innovatiestijlen’ gaat. Op basis van de innovatiestijlen en
de mate waarin scholen deze 'toepassen' proberen we tot typen vernieuwers te
komen. Scores op andere belangrijke aspecten van vernieuwing (onder andere
aantal vernieuwingen, aanleiding tot de vernieuwing, betrokkenheid van het bestuur, professionalisering schoolleider ten aanzien van de vernieuwing,
belemmeringen ten aanzien van de vernieuwing en evaluatie van de vernieuwing,
zie tabel 2.18) geven een verder uitgewerkt beeld van het type vernieuwer en
worden hierna behandeld.
Voor de constructie van typen zijn diverse clusteranalyses uitgevoerd: eerst clusteranalyses op de vier variabelen (schalen) voor het management, daarna
clusteranalyses op de vier variabelen (schalen) voor de leerkrachten en ten slotte
clusteranalyses met alle acht variabelen (bij systematisch verbeteren is voor leerkrachten steeds de volledige schaal opgenomen). De analyse met alle acht
variabelen leidde tot de inhoudelijk meest consistente onderverdeling in zes groepen, die we de volgende namen geven (zie tabel 2.16):
1 noodgedwongen vernieuwers
2 kennisdelers
3 ongerichte vernieuwers
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4 zelfsturende, systematische vernieuwers
5 bottom up vernieuwers
6 top down vernieuwers
Op de herkomst van de namen gaan we later in, nadat we hebben laten zien hoe
de onderscheiden typen samenhangen met scores op andere variabelen (tabel 2.17
en 2.18). In tabel 2.16 vermelden we wel alvast welk deel van de scholen tot welk
type behoort.
Tabel 2.16 Typen vernieuwers: aantallen en percentages
Type vernieuwer (n=374)
Noodgedwongen vernieuwers
Kennisdelers
Ongerichte vernieuwers
Zelfsturende, systematische vernieuwers
Bottom up vernieuwers
Top down vernieuwers

n

%

55
63
31
79
112
34

14,7
16,8
8,3
21,1
29,9
9,1

Hieronder gaan we nader in op deze typen. We bespreken de typen aan de hand
van de scores op de manieren van vernieuwen (zie tabel 2.17) 5 én aan de hand
van de scores op relevante (samengestelde) variabelen met betrekking tot vernieuwingen (zie tabel 2.18): aantal (belangrijke) vernieuwingen, draagvlak,
tevredenheid, ingrijpendheid, aanleiding tot de vernieuwing, betrokkenheid van
het bestuur of bovenschools management, professionalisering van de schoolleider
ten aanzien van de vernieuwing door 'naar buiten te gaan', gegevens die gebruikt
worden voor de evaluatie van de vernieuwing en belemmeringen ten aanzien van
de vernieuwing (randvoorwaarden, samenwerking, bovenschoolse steun). Ook de
variabele 'wel/geen veranderingen in de laatste twee jaar' is hier gebruikt. Het is

5

In tabel 2.17 zijn de zes typen vernieuwers weergegeven met voor elke groep een score. Hiertoe is van de gemiddelde scores op elke variabele voor 'manieren van vernieuwen' steeds het
totale gemiddelde van de betreffende variabele afgetrokken, zie voor de precieze scores bijlage 2.
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niet zinvol om soort vernieuwingen hierbij te betrekken, gezien de enorme diversiteit aan vernieuwingen. 6
Tabel 2.17 Zes typen vernieuwers en hun scores - hoog, gemiddeld, laag of zeer laag - op de
variabelen (schalen) 'manieren van vernieuwen' (schalen 'zelfbewust vernieuwen'
ZN, 'innovatiegericht' IG, 'gericht op kennis delen' KD en 'systematisch verbeteren'
SV)
Management
Leerkrachten
Typen
ZN
IG
KD
SV
ZN
IG
KD
SV
1 Noodgedwongen vernieulaag laag Laag laag laag laag laag
laag
wers (alles laag)
gem gem hoog gem gem gem hoog
gem
2 Kennisdelers
(veel kennisdelen, rest gemiddeld)
laag zlaag gem zlaag laag laag gem
laag
3 Ongerichte vernieuwers
(kennis delen gemiddeld,
rest erg laag)
4 Zelfsturende, systematische
hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog
hoog
vernieuwers (alles hoog)
gem gem laag laag hoog gem gem
hoog
5 Bottom-up vernieuwers
(leerkrachten systematisch
hogere scores dan management)
gem hoog gem gem zlaag laag zlaag
laag
6 Top-down vernieuwers
(lkk veel lagere scores dan management)

6

Analyse van de belangrijkste veranderingen per type levert weinig verschillen tussen de typen: bij vijf typen scoort 'leerlingen zelfstandig laten werken' het hoogst. Alleen bij de
kennisdelers scoort vernieuwing op het gebied van onderwijsconcept/visie het hoogst (en
'leerlingen zelfstandig laten werken' staat hier op de tweede plaats).
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Tabel 2.18 Zes typen vernieuwers en de scores op relevante (samengestelde) variabelen (bereik of % ja, laagste en hoogste vetgedrukt)
Variabelen
type 1 type 2
type 3
type 4
type 5
type 6
Aantal vernieuwingen
Aantal belangrijkste vernieuwingen
Draagvlak (1-5)
Tevredenheid met verandering
(1-2)
Mate van ingrijpendheid vernieuwing (1-5)
Aanleiding: extern (innovatieprojecten, etc) (%ja)
Aanleiding: achterstand/zwakke
school (%ja)
Aanleiding: wens leerkrachten, bestuur (%ja)
Aanleiding: ouders en leerlingen
(%ja)
Aanleiding: analyse (sterkte/zwakte, visieontwikkeling) (%ja)
Bestuur/bovenschools management
betrokken bij verandering (%ja)
Professionalisering schoolleider:
naar buiten gaan (via netwerken en
conferenties) (1-2)
Gegevens evaluatie: kwaliteitszorg
gegevens (1-2)
Gegevens evaluatie: leerling- en
oudergegevens (1-2)
Belemmering: randvoorwaarden
(1-5)
Belemmering: samenwerking derden (1-5)
Belemmering: bovenschoolse steun
(1-5)
Geen vernieuwingen afgelopen 2
jaar (%)

5.7
2.4
3.3
1.8

6.1
3.0
3.7
1.9

7.0
3.5
3.4
1.9

6.6
3.0
4.3
1.9

6.8
3.1
3.8
1.9

6.6
3.5
3.2
1.8

2.7

2.8

2.6

3.0

2.9

3.1

66%

63%

77%

71%

69%

52%

75%

63%

73%

54%

69%

61%

80%

82%

88%

85%

88%

84%

34%

27%

23%

43%

32%

39%

80%

76%

85%

78%

80%

77%

61%

61%

58%

65%

56%

71%

1.3

1.3

1.4

1.5

1.4

1.4

1.8

1.7

1.8

1.9

1.8

1.9

1.5

1.5

1.3

1.7

1.6

1.7

2.6

3.1

2.9

2.7

3.0

2.7

1.8

1.6

2.0

1.6

1.6

1.4

1.5

1.9

1.9

1.7

1.9

2.0

20%

22%

16%

18%

24%

9%
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De zes typen die naar voren kwamen uit de clusterindeling hebben we bestudeerd
op hun samenhang met andere variabelen, zoals weergegeven in tabel 2.17 en
2.18. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de labels voor de onderscheiden typen. Deze
kunnen nu nader worden toegelicht.
Noodgedwongen vernieuwers
Deze groep (15 procent van de scholen) kenmerkt zich door op alle onderscheiden
manieren van vernieuwen laag te scoren (zie tabel 2.17). Deze groep heeft de afgelopen twee jaren ook het laagste aantal vernieuwingen doorgevoerd. Twintig
procent van de scholen heeft de laatste twee jaren helemaal geen veranderingen
doorgevoerd.
Het draagvlak voor vernieuwing (zie tabel 2.18) is bij deze groep scholen ook relatief laag, evenals de ingrijpendheid van de vernieuwing. Wat de aanleiding tot
de veranderingen betreft: externe stimulansen (bezoek conferenties, ed) spelen
een relatief lage rol, de wens van leerkrachten of bestuur is in vergelijking met de
andere typen het laagst, daarentegen is 'achterstand/zwakke school' een belangrijke aanleiding om (toch) iets te vernieuwen (hoogste score in vergelijking met de
andere typen), vooral het inspectierapport speelt hierbij een belangrijke rol. De
betrokkenheid van het bestuur of bovenschools management bij vernieuwing is
op dit type scholen is relatief laag. Professionalisering door de schoolleider via
'naar buiten gaan' is het laagst. Belemmeringen op het gebied van randvoorwaarden en bovenschoolse steun zijn eveneens het laagst. Opvallend is verder dat deze
groep scholen hun vernieuwing ook veel minder vaak dan de andere typen opnemen in de schoolgids en nog minder op de website. We hebben dit type
'noodgedwongen vernieuwers' genoemd omdat de wens om te vernieuwen laag is
en het inspectierapport en een belangrijke rol speelt bij het vernieuwen.
Kennisdelers
Kennisdelers (17 procent van de scholen) hebben een relatief hoge score op de
variabele 'gericht op kennis delen' (zie tabel 2.17). Ze hebben een relatief laag
aantal veranderingen doorgevoerd (zie tabel 2.18). 22 procent van deze scholen
heeft de afgelopen twee jaren helemaal geen veranderingen doorgevoerd. Wat de
aanleiding tot de veranderingen betreft: externe stimulansen (bezoek conferenties
en dergelijke) spelen een relatief lage rol, de rol van leerling- en ouderenquêtes is
in vergelijking met de andere typen eveneens relatief laag, analyse (bijvoorbeeld
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een sterkte-zwakte-analyse) als aanleiding is bij dit type het laagst in vergelijking
met de andere typen.
De betrokkenheid van het bestuur of bovenschools management bij vernieuwing
is op dit type scholen is relatief laag. Professionalisering door de schoolleider via
'naar buiten gaan' is het laagst. Ook de evaluatie met behulp van kwaliteitszorggegevens is ook het laagst van alle typen. Belemmeringen op het gebied van
randvoorwaarden scoort bij dit type het hoogst.
Deze scholen zijn dus eigenlijk weinig vernieuwend, maar in het team wordt wel
veel kennis gedeeld. We hebben dit type daarom 'kennisdelers' genoemd.
Ongerichte vernieuwers
Ongerichte vernieuwers (8 procent van de scholen) vernieuwen veel: ze hebben
het hoogste aantal (belangrijkste) vernieuwingen van de zes typen. Slechts 16
procent heeft niets veranderd de afgelopen twee jaar. Het draagvlak voor vernieuwingen is bij dit type relatief laag, de mate van ingrijpendheid het laagst. De
score op 'aanleiding extern' , dus bijvoorbeeld door impulsen uit de landelijke innovatieprojecten, is het hoogst van alle typen. Dat geldt eveneens voor de score
op 'aanleiding analyse' en 'aanleiding wens leerkrachten (bestuur). Er is dus een
variëteit aan aanleidingen. De score voor 'aanleiding ouders en leerlingen' is echter het laagst. De betrokkenheid van bestuur of bovenschools management is
eveneens het laagst. Evaluatie met behulp van leerling- en oudergegevens is het
laagst, en op evaluatie met behulp van kwaliteitszorggegevens scoort dit type gemiddeld. Belemmeringen spelen een relatief sterke rol in vergelijking met de
andere typen: de score op belemmerende randvoorwaarden is relatief hoog en op
belemmering samenwerking het hoogst.
Dit type scoort erg laag op de factoren zelfbewust vernieuwen, innovatiegerichtheid en systematisch verbeteren. Hoewel dit type dus veel vernieuwt en een
relatief hoge score voor zelfanalyse als aanleiding voor vernieuwing heeft, vernieuwt men niet ingrijpend en door een variëteit aan aanleidingen. Ongerichte
vernieuwers lijkt een adequate benaming.
Zelfsturende, systematische vernieuwers
Zelfsturende, systematische vernieuwers (21 procent van de scholen) scoren hoog
op alle schalen voor manieren van vernieuwen. Slechts 18 procent van de scholen
heeft de afgelopen twee jaar niets veranderd. Bij dit type is het draagvlak voor
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vernieuwingen het hoogst. Wat betreft aanleiding tot de vernieuwingen: dit type
heeft de hoogste score voor 'aanleiding ouders en leerlingen' en de laagste score
voor 'aanleiding achterstand/zwakke school'. Het type kent een relatief hoge score
voor de betrokkenheid van bestuur en bovenschools management bij de vernieuwingen.
De score voor 'professionalisering schoolleider door naar buiten gaan (conferenties, netwerken)' is het hoogst bij dit type. Wat de gegevens die bij de evaluatie
betrokken worden betreft: dit type kent de hoogste scores voor het gebruik van
'kwaliteitszorggegevens' en 'leerling- en oudergegevens'. De scores voor alle soorten belemmerende factoren zijn relatief laag. Dit type vernieuwer vertoont een
consistent beeld: ze scoren hoog op alle schalen voor manieren van vernieuwen
en op het gebruik van gegevens. Ook gegevens van ouders en leerlingen vormen
de aanleiding tot vernieuwing, waardoor er ook sprake lijkt van een zekere 'klantgerichtheid'. Hier lijkt men bewust bezig met vernieuwing en dat gaat kennelijk
samen met een duidelijk draagvlak. En niet perse met veel vernieuwen.
Bottom-up vernieuwers
Dit type (30 procent van de scholen) kenmerkt zich vooral door systematisch wat
hogere scores voor leerkrachten dan management op de variabelen voor 'manieren
van vernieuwen', zie tabel 2.17. Het aantal vernieuwingen binnen dit type is relatief hoog; bijna een kwart heeft de afgelopen twee jaren echter geen
vernieuwingen doorgevoerd. Draagvlak is bij dit type relatief hoog. Consistent is,
dat de aanleiding voor de vernieuwing vooral is dat leerkrachten dit wensen
(hoogste score bij dit type). De betrokkenheid van bestuur/bovenschoolse directie
is bij dit type het laagst. Het type heeft een relatief hoge score voor belemmering
vanwege randvoorwaarden.
Top-down vernieuwers
Het omgekeerde type is het laatst type dat uit de clusteranalyse naar voren komt.
Dit type (9 procent van de scholen) kenmerkt zich door systematisch veel lagere
scores voor leerkrachten dan management op de variabelen voor 'manieren van
vernieuwen', zie tabel 2.17. Het aantal belangrijkste vernieuwingen is hier het
hoogst, het aantal vernieuwingen is ook relatief hoog. Slechts 9 procent van de
scholen heeft de afgelopen twee jaar niets veranderd. Bij dit type is het draagvlak
voor de vernieuwingen het laagst en de ingrijpendheid het hoogst. De score voor
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'aanleiding extern' (impulsen uit de innovatieprojecten, bezoek conferenties, etc.)
is het laagst van alle typen. De andere typen aanleidingen scoren tamelijk gemiddeld. De betrokkenheid van bestuur of bovenschoolse directie scoort het hoogst
bij dit type. Dit duidt eveneens op een top-down wijze van vernieuwen. Het gebruiken van kwaliteitszorggegevens en leerling- en oudergegevens bij de
evaluatie van de vernieuwing scoort bij dit type in beide gevallen het hoogst. Wat
de belemmerende factoren betreft: dit type heeft de hoogste score voor 'bovenschoolse steun' als belemmerende factor en de laagste voor 'samenwerking
derden' (waaronder externe ondersteuning) als belemmerende factor. De variabele
'bovenschoolse steun' is in dit geval niet zo duidelijk en nogal divers: kan duiden
op gebrek aan financiën, op belemmerende houding/gedrag van gemeente en van
bestuur. Uit nadere beschouwing van de data blijkt het hier inderdaad niet om het
bestuur te gaan, maar om de financiële kant.
Uit het bovenstaande blijkt dat er onder de scholen 'typen' zijn die minder vernieuwend of vernieuwingsgezind zijn - 'noodgedwongen vernieuwers' en
'kennisdelers' - maar ook typen die meer vernieuwend zijn, zoals de 'ongerichte
vernieuwers' en de 'zelfsturende, systematische vernieuwers'. Dat laatste type lijkt
het meest in de buurt te komen van het beleidsideaal van de zelfsturende, autonome school.
De zoektocht naar typen vernieuwers is ingezet om verdere ideeën te kunnen
ontwikkelen over soorten ondersteuning die nodig zijn voor verschillende groepen scholen (zie hoofdstuk 1). Het onderzoek levert hiervoor geen directe,
empirische informatie op (er is niet gevraagd naar ondersteuningsbehoeften),
maar het is op grond van de gevonden verschillen tussen scholen wel mogelijk
om daarop te reflecteren. We hebben hiervoor een focusgroepbijeenkomst georganiseerd met deskundigen binnen het SCO-Kohnstamm Instituut op de terreinen
innovatie, kwaliteitszorg, beleidsvoerend vermogen en netwerken. In deze bijeenkomst zijn de gevonden typen voorgelegd en is verkend welke implicaties dat zou
hebben voor ondersteuning op het gebied van innovatie. In de nabeschouwing
doen we verslag van deze bijeenkomst en geven we aanbevelingen voor ondersteuning.
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2.7

Het instrument

Doel van het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, was ook het ontwikkelen van een instrument met onder meer samengestelde variabelen die zich goed
lenen voor verschillende analysetechnieken.
Het instrument bevat vragen over: soort vernieuwingen, ingrijpendheid van de
vernieuwing, aanleiding tot vernieuwing, betrokkenheid van verschillende functionarissen, draagvlak, professionalisering, belemmerende factoren, reflectie/
evaluatie, tevredenheid, manier van vernieuwen.
In tabel 2.19 staat een overzicht van bruikbare samengestelde variabelen met hun
betrouwbaarheden (alpha). Uit de tabel blijkt dat de betrouwbaarheid in sommige
gevallen gelijk blijft of groter wordt wanneer sommige items verwijderd worden.
Dit is het geval bij de schalen 'draagvlak', 'kwaliteitszorggegevens' en bij de vier
manieren van vernieuwen. De betreffende items kunnen dus uit het instrument
verwijderd worden, wat uit het oogpunt van zuinigheid (en belasting voor de
scholen) te prefereren valt. In bijlage 1 staat de vragenlijst zoals deze gebruikt is.
In bijlage 3 staat de nieuwe, gereduceerde vragenlijst.
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Tabel 2.19 Samengestelde variabelen: onderwerp, schaal, items, alpha's (bij 'manier van vernieuwen' uitgesplitst naar management en leerkrachten)
Onderwerp
Schaal
Items
Alpha
Draagvlak
Professionalisering
schoolleider
Gegevens evaluatie

Tevredenheid met
verandering
Belemmering

Manier van
vernieuwen

Draagvlak
Draagvlak

Alle items vraag 7
Alleen items e, f, g, h vraag 7

.87
.87

'Naar buiten gaan'
Kwaliteitszorggegevens

Items c, g, f, h vraag 8
Items a, b, e vraag 10
Items a, b vraag 10
Leerling- en oudergegevens Items d en c, vraag 10

.63
.67
.78
.71

Tevredenheid
Tevredenheid
Randvoorwaarden (ruimte,
tijd, hoeveelheid personeel)
Samenwerking derden
Bovenschoolse steun

Alle items vraag 11
Items a, b, c, d vraag 11
Items d, e, j vraag 12

.76
.79
.63

Items a en b vraag 12
Items f, g, h vraag 12

Zelfbewust (doelgericht)
Innovatiegericht
Gericht op kennisdelen
Systematische verbeteraar
Sys. verbeteraar voll. schaal

Items a, r, t, u vraag 14
Items b, c, e, f, p vraag 14
Items v,w vraag 14
Items i, o, s vraag 14
Items d, i, k, m, n, o, s vraag 14

.68
.63
Lkk
.77
.79
.78
.64
.81

Man
.74
.77
.74
.63
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3

Leren van en met elkaar: de breedtestrategie

3.1

Inleiding

De breedtestrategie is één van de strategieën van het PO platform ter bevordering
van innovatie. De breedtestrategie heeft als kern het verzamelen, bundelen en verspreiden van innovatieve opbrengsten van scholen en van landelijke thema’s
(waaronder die van de zeven landelijke innovatieprojecten). Het PO Platform
voert bij deze strategie de regie. Het verspreiden van de opbrengsten van landelijke thema’s gebeurt via een eigen website en verder via conferenties, netwerken en
andere vormen van uitwisseling. Het doel hiervan is dat scholen kunnen leren van
anderen, niet alleen van ondersteuners en deskundigen maar ook van elkaar. Om
dit laatste verder te bevorderen is een nieuwe stimuleringsregeling in het leven
geroepen. Scholen kunnen een bescheiden budget van € 3000 aanvragen als zij
samen met andere scholen actief aan de kwaliteit en ontwikkeling van hun school
en onderwijs werken, of dat willen gaan doen. De financiële impuls is bedoeld ter
ondersteuning van het opzetten of continueren van vormen van kennisdelen en
‘leren van elkaar’, bijvoorbeeld met kijk- en leerscholen, netwerken, lerarendagen
of studiedagen. De opbrengsten moeten overdraagbaar worden gemaakt en actief
naar andere scholen verspreid. De regeling biedt ruimte voor benutting door 625
scholen. Er bleek ruime belangstelling voor. In november 2006 vroegen meer dan
1000 scholen de subsidie aan; er was dus sprake van overintekening.
De onderzoeksvraag voor de breedtestrategie luidde: 'Voor welke activiteiten is de
subsidie voor ‘leren van elkaar’ benut, wat zijn de opbrengsten hiervan en hoe
functioneel is deze regeling in het licht van innovatiebevordering?'
Hieronder gaan we in op de opzet van de evaluatie van de breedtestrategie.
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Het Platform wenste evaluatie van de stimuleringsregeling via:
(1) analyse van de plannen van de scholen die een subsidie hebben gekregen;
deze plannen zijn opgesteld met behulp van een door het Platform verstrekt
format en opgeslagen in een database van het Platform
(2) analyse van de resultaten; hiervoor moest een evaluatieformulier worden
ontwikkeld en uitgezet en ook daarvan moeten de gegevens terechtkomen in
een database.

3.2

De plannen

Er zijn volgens opgave van het PO Platform 603 scholen die gebruik maken van
de subsidieregeling. Zij hebben een format ingevuld waarop moest worden aangegeven:
- wat men met het budget gaat doen
- waarom de school dit wil (achtergrond)
- hoe men te werk wil gaan (activiteiten)
- op welke manier me de ervaringen en kennis wil delen met andere scholen (activiteiten)
- wat men er mee wil bereiken (verwachte opbrengsten)
- planning
- brinnummer en NAW gegevens
Het gaat om open vragen. Een aantal van deze gegevens zijn opgenomen in een
database. Naast achtergrondgegevens bevat deze database de volgende informatie: typering van de vernieuwing, wijze waarop leren van elkaar beoogd is, wijze
waarop kennisdeling (dat wil zeggen: verspreiding van de opbrengsten) zal
plaatsvinden en beoogde opbrengsten.
In het onderzoeksplan was voorzien in analyse van ongeveer 30 procent van de
plannen. Verwacht werd dat hiermee een voldoende antwoord gekregen kon worden op de vraag voor welke activiteiten de subsidie is aangevraagd. Hiertoe zou
eerst op basis van 10 procent van de plannen een coderingskader ontworpen worden voor vragen naar het wat, waarom, hoe en waarvoor. Daarna zouden alle
geselecteerde plannen volgens dit kader worden geanalyseerd.
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Na een vooranalyse van ongeveer 10 procent van de plannen en bestudering van
de database bleek dat er sprake was van een te grote onnauwkeurigheid in het beantwoorden van de vragen op het format. We troffen de volgende problemen aan:
- De antwoorden op de vraag naar het 'wat' zijn soms zeer breed geformuleerd en betreffen dan een vernieuwing die doorgaans al ingezet was en
waarvoor de aangevraagde subsidie alleen toegevoegd is. Slechts in een
beperkt aantal gevallen betreft het antwoord bij de vraag naar het 'wat'
ook inderdaad wat er met de aangevraagde subsidie gaat gebeuren;
- De vragen naar wat/hoe/op welke manier/opbrengst zijn niet door iedereen op dezelfde wijze opgevat. Soms staat de opbrengst bij ‘wat’ of bij
‘op welke manier’, soms staat het ‘wat’ bij het ‘hoe’, etc.;
- Bij de vraag naar kennisdeling waren de antwoorden summier; vaak ging
het uitsluitend over het ter beschikking stellen van het geleerde, vaak via
website, intranet, etc. aan andere scholen binnen het bestuur;
- Bij de vraag naar de verwachte opbrengsten komen zeer breed geformuleerde antwoorden voor (bijvoorbeeld ‘efficiency- en
kwaliteitsverbetering’) en vindt weinig toespitsing plaats op de verwachte opbrengst van datgene waarvoor de subsidie zal worden ingezet (het
gaat meestal niet om de opbrengst van de subsidie cq. het toegevoegde
geld, maar van het geheel). Het is uit het formulier ook niet duidelijk hoe
de antwoorden over opbrengst geformuleerd moeten worden.
De plannen lieten verder een zeer veelvormig beeld zien in het 'wat', het 'hoe', het
'waarom' en in opbrengsten.
Bestudering van de database, in relatie tot de formulieren, bracht eveneens enkele
problemen aan het licht:
- Er was geen 1-op-1 relatie tussen de categorieën in de database en de
vragen op het format;
- De gegevens over typering, opbrengst, etc. waren soms incompleet: dan
staan er (veel) meer punten op het formulier dan in het bestand en is niet
duidelijk op grond waarvan is gekozen;
- De gegevens over 'leren van elkaar' waren moeilijk te interpreteren. Leren van elkaar was geen categorie in het formulier; in de database echter
wel. Hier is dus sprake geweest van interpretatie en dat is niet op een
eenduidige wijze gebeurd. Soms bevatte het formulier geen informatie
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-

over leren van elkaar, terwijl er in de database dan toch iets ingevuld is,
wat dan echter geen 'leren van elkaar' betreft;
Het was niet duidelijk in welke termen opbrengsten geformuleerd moest
worden en ook niet hoe de antwoorden over verwachte opbrengsten in de
database gehanteerd zijn. Ook hier correspondeert de informatie op het
formulier niet altijd met die in de database.

In bijlage 4 is een samenvatting van de database per parameter (typering, leren
van elkaar, kennisdeling en opbrengsten) opgenomen.Gezien het bovenstaande is
in overleg met de opdrachtgever besloten om niet verder te gaan met coderen van
de aanvraagformulieren, maar in plaats daarvan met het evaluatieformulier óók
informatie te verzamelen over de beoogde vernieuwingen. Zie hieronder.

3.3

De evaluatie van de breedtestrategie

3.3.1

Instrumentconstructie, opzet, uitvoering en respons

Het evaluatieformulier diende zowel informatie op te leveren over de beoogde
vernieuwing als over de uitvoering van de geplande activiteiten, het behalen van
de opbrengsten en de tevredenheid met de subsidieregeling.
In overleg met de opdrachtgever is een evaluatieformulier (zie bijlage 5) ontworpen waarmee de volgende gegevens zijn opgevraagd:
- het onderwerp van de beoogde innovatie. Hiertoe is aangesloten bij de
vragenlijst voor de basisstrategie, maar er is hier nauwkeuriger informatie verzameld over welke vakken bij de vernieuwing betrokken waren;
- de wijze waarop de innovatie gerealiseerd zou worden. Hierbij is ook
uitgebreid gevraagd welke vorm van 'leren van elkaar' beoogd was;
- de (directe) doelgroep van de innovatie, dat wil zeggen de groep aan wie
de subsidie direct besteed zou worden;
- binnen welk verband 'leren van elkaar' beoogd was;
- kennisdeling cq. beoogde wijze van verspreiding van opgedane kennis;
- mate waarin de beoogde innovatie, 'leren van elkaar' en 'verspreiding van
kennis' al gerealiseerd is;
- tevredenheid over de subsidie;
- stimulerende werking van de subsidie.
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De directies van de betrokken scholen zijn per brief benaderd. Het bestand met
adressen bestond in eerste instantie uit 511 scholen. Aan deze lijst van scholen is
in september 2007 het evaluatieformulier gestuurd. Aan de scholen is gevraagd
om ook de internetenquête over innovatie (zie hoofdstuk 2) in te vullen. Invullen
van het evaluatieformulier was een verplichting in het subsidiecontract, de beoogde respons was dus 100%. Doordat echter niet alle 603 scholen in september
al in de bestanden van het Platform zaten, hebben er later nog twee nazendingen
plaatsgevonden. De gegevens van deze scholen zijn in verband met de planning
van het onderzoek niet in de analyses meegenomen. Daardoor is de uiteindelijke
respons voor het onderzoek niet 100 maar 81 procent van de scholen. Uiteraard is
deze respons ruim genoeg om evaluatieve uitspraken te kunnen doen.
Van 487 scholen zijn de evaluatiegegevens in het onderzoeksbestand gekomen.
Daarvan bleken er zes een samenwerkingsverband of centrale dienst te zijn. 33
scholen zijn SBO-scholen, dat is 6,8 procent. Dit percentage is conform de verdeling BO-SBO in Nederland.
Onderzocht is in hoeverre de groep scholen die een breedtestrategie-subsidie hebben ontvangen afwijkt van de landelijke verdeling op de variabelen denominatie,
stedelijkheid en leerlingpopulatie. De verschillen tussen de groep 'breedtestrategiescholen' en de scholen in Nederland zijn klein (zie voetnoot
7
). We zien dat rooms-katholieke scholen enigszins oververtegenwoordigd zijn.
Wat betreft de variabele stedelijkheid is er ook niet veel verschil tussen de groep
scholen die een subsidie hebben ontvangen en de landelijke cijfers. Scholen in
een stedelijke omgeving zijn enigszins ondervertegenwoordigd. Wat de leerlingpopulatie betreft: onder de breedtestrategiescholen zijn er iets meer scholen met
overwegend 1.0 leerlingen (score 1) en iets minder scholen met overwegend 1.9
7

Wat denominatie betreft zijn de breedtestrategiescholen als volgt verdeeld: openbaar 29 procent (landelijk: 32%), protestants-christelijk 26 procent (landelijk 25%), rooms-katholiek 36
procent (landelijk 29%), algemeen-bijzonder 4 procent (landelijk 5 %). De verdeling over de
variabele stedelijkheid is als volgt: zeer sterk stedelijk 7 procent (11%), sterk stedelijk 24
procent (21%), matig stedelijk 15 procent (21%), weinig stedelijk 32 procent (27%) en nietstedelijk 21 procent (21%). De verdeling over de variabele schoolscore (hoe hoger de score,
hoe hoger het percentage gewichtenleerlingen, zie ook 2.1), een maat voor de proportie gewichtenleerlingen, is als volgt voor de scholen die een subsidie hebben ontvangen (met
tussen haakjes de landelijke percentages): score 1 79 procent (74%), score 2 8 procent (8%),
score 3 4 procent (4%), score 4 3 procent (3%), score 5 1 procent (2), score 6 2 procent (3),
score 7 3 procent (6).
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leerlingen (score 7). Al met al kan gesteld worden dat de groep scholen in de
breedtestrategie een doorsnee groep scholen (op deze kenmerken) is.
Voorts is onderzocht of de groep breedtestrategiescholen op het gebied van innovatie 'anders' is dan de scholen in de populatie, met name of er zich in deze groep
andere soorten van vernieuwen voordoen dan wel of er sprake is van een andere
typologie. 133 'breedtestrategiescholen' vulden de internetenquête in. In de aselect
getrokken steekproef voor de basisstrategie zaten ook nog eens 38 'breedtestrategiescholen', zo bleek. Op basis van 171 scholen konden dus analyses gedaan om
na te gaan in hoeverre er sprake was van verschillen in typologie. Zie hiervoor
3.3.4.

3.3.2

Resultaten van de evaluatie

De innovaties
In tabel 3.1 is te zien voor welke innovaties de scholen de subsidie hebben ingezet. We zien in de tabel dat de meest voorkomende innovaties (meer dan een
kwart van de scholen) de volgende onderwerpen betreffen:
- curriculum
- professionalisering
- pedagogische en didactisch handelen van de leerkrachten
- samenwerken met andere scholen of externe instellingen
- klassenorganisatie
- kwaliteitsbeleid of -zorg.
Curriculum en klassenorganisatie is nader bevraagd. Zie hiervoor de tabellen 3.2
en 3.3.
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Tabel 3.1 Innovaties, in aflopende volgorde van voorkomen (aantallen en percentages
scholen)
Onderwerpen (n=487)
n
Curriculum
Professionalisering
Pedagogische en didactisch handelen van de leerkrachten
Samenwerken met andere scholen of externe instellingen
Klassenorganisatie
Kwaliteitsbeleid/-zorg
Visie, onderwijsconcept
Leerlingenzorg
Sociale vaardigheden/competenties van leerlingen
PR (ouders, buurt, etc.)
VVE; onderwijs kleuters
Schoolklimaat
Verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen
Inzetten van ander personeel dan groepsleerkrachten
Toetsing
Integraal personeelsbeleid/beoordelingsbeleid
Uitbreiding en/of wijziging van taken van het personeel
Inzetten van een expert op het gebied van kunst, beweging en/of techniek
Gebouw
Anders, nl.

217
178
168
167
145
124
116
98
79
46
34
33
30
26
24
23
21
14
14
70

Tabel 3.2 Innovaties op het gebied van curriculum, in aflopende volgorde van voorkomen
(aantallen en percentages scholen)
Onderwerpen curriculum (n=487)
n
Leesonderwijs
Taalonderwijs
Ict
Zaakvakonderwijs
Rekenonderwijs
Techniek
Cultuureducatie
Engels
LO/sport

98
73
72
52
28
26
19
7
2

%
44,6
36,6
34,5
34,3
29,8
25,5
23,8
20,1
16,2
9,4
7,0
6,8
6,2
5,3
4,9
4,7
4,3
2,9
2,9
14,4

%
20,1
15,0
14,8
10,7
5,7
5,3
3,9
1,4
0,4
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We zien dat innovaties op het terrein van het curriculum (tabel 3.2) met name
leesonderwijs, taalonderwijs, ict en zaakvakonderwijs betreffen. Innovaties op het
terrein van klassenorganisatie (tabel 3.3) betreffen verschillende vormen, maar
vooral zelfstandig werken.
Tabel 3.3 Innovaties op het gebied van klassenorganisatie, in aflopende volgorde van voorkomen (aantallen en percentages scholen)
Vormen klassenorganisatie (n=487)
n
%
Zelfstandig werken
In niveaus werken binnen de groep
Tutoring/samenwerken
Groepsoverstijgend in niveaus werken

97
64
62
51

19,9
13,1
12,7
10,5

Het totaal aantal onderwerpen of gebieden van de innovaties varieerde van nul
(niet aannemelijk) tot twaalf, wanneer we innovaties op het gebied van curriculum als één tellen en dat eveneens doen voor klassenorganisatie. Als we de
scholen die vermoedelijk abusievelijk geen enkel onderwerp van innovatie hebben ingevuld, buiten beschouwing laten, dan komt het gemiddeld aantal
innovatiegebieden op 3,4 (standaarddeviatie 2,3). De vijf meest voorkomende
combinatie van twee beoogde innovaties zijn:
verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen
én uitbreiding en/of wijziging van taken van het personeel;
inzetten van ander personeel dan groepsleerkrachten én uitbreiding
en/of wijziging van taken van het personeel;
inzetten van ander personeel dan groepsleerkrachten en verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen;
leerlingenzorg én toetsing;
pedagogische en didactisch handelen van leerkrachten én professionalisering van leerkrachten.
Vervolgens is gevraagd naar via welke weg de innovatie tot stand zou komen (het
'hoe'). 'Leren van elkaar' is één van deze 'wegen'.
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Tabel 3.4 De weg waarlangs innovatie tot stand moet komen, in aflopende volgorde van voorkomen (aantallen en percentages scholen)
Hoe innoveren (n=487)
n
%
'Leren van elkaar'
Ontwikkelen/opzetten (bijv. een leerlijn, een procedure)
Beleid maken
Implementeren/invoeren (bijv. van methode)
Cursus/scholing volgen
Begeleiding inhuren
Aanschaffen (bijv. materiaal)
Vrijroosteren
Inrichten ruimte
Anders, nl

446
246
200
182
174
171
151
62
57
20

91,6
50,5
41,1
37,4
35,7
35,1
31,0
12,7
11,7
4,1

De wegen waarlangs de innovaties tot stand zouden moeten komen variëren van
'leren van elkaar' tot inrichten van de ruimte. Meest genoemd zijn: 'leren van elkaar', ontwikkelen/opzetten, beleid maken, implementeren/invoeren, cursus/
scholing volgen en begeleiding inhuren (op meer dan een derde van de scholen
genoemd). 'Leren van elkaar' blijkt, conform het doel van de subsidieregeling, op
vrijwel scholen weg waarlangs de innovatie (mede) tot stand moest komen. In de
volgende paragraaf gaan we hier nader op in.
Vervolgens is gevraagd naar het 'wie' van de beoogde innovatie. Uiteindelijk zal
natuurlijk elke verbetering gericht zijn op de leerlingen. Wij vroegen hier echter
naar de directe besteding van de subsidie. Als de subsidie bijvoorbeeld voor training in het werken met een digitaal schoolbord wordt ingezet, dan zijn
groepsleerkrachten degenen voor wie de subsidie primair wordt ingezet. In onderstaande tabel staan de uitkomsten. Van 26 scholen hebben we geen informatie
ontvangen.
We zien in tabel 3.5 dat de meest genoemde doelgroep waar de subsidie direct
aan besteed wordt het team is, in het bijzonder de groepsleerkrachten (op een derde van de scholen). Ook leerlingen zijn een directe doelgroep op veel scholen
(ruim een derde) en dan in ongeveer de helft van de gevallen 'alle leerlingen'. De
subsidie is ook gevraagd voor een specifieke doelgroep, waarbij er niet één doelgroep uitspringt.
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Ouders zijn niet vaak de groep waar de subsidie primair voor wordt ingezet. Onderzocht is bij welk type innovatie ouders vooral genoemd zijn. Dit blijkt bij
kwaliteitszorg en bij PR het geval. Aangenomen mag worden dat het bijvoorbeeld
gaat om het implementeren van een ouderenquête.
Tabel 3.5 Directe doelgroep van de innovatie (aantallen en percentages scholen)
Doelgroep (n=461)
n

%

Leerlingen
Alle leerlingen
Kleuters
Groep 3 en 4
Groep 5 of hoger
Zorgleerlingen
Hoogbegaafden/meervoudig intelligente leerlingen
Zwakke lezers
Leerlingen met taalachterstanden
Anders

173
81
15
14
23
10
11
13
4
2

37,5
17,6
3,3
3,0
5,0
2,2
2,4
2,8
0,9
0,4

Het team
Directie
Groepsleerkrachten
Specialisten (IB-ers, remedial teachers, etc.)
Vakspecialisten (leerkracht cultuureducatie, gymleerkracht, etc.)

262
59
153
42
9

56,8
12,8
33,0
9,1
2,0

26

5,6

Ouders

We zijn nagegaan welke directe doelgroep vooral bij welke innovatie hoort. Hiertoe hebben we bij elke innovatie uit tabel 3.1 de (twee) belangrijkste doelgroepen
gezet (met in vet de doelgroep die eruit springt, zie onderstaand overzicht).
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Overzicht besteding subsidie: type innovatie en belangrijkste twee doelgroepen (vet=verreweg
de belangrijkste groep)
Type innovatie
Directe doelgroep van de subsidie
Curriculum:
Professionalisering:

groepsleerkrachten, alle leerlingen
groepsleerkrachten, directie/
specialisten
Pedagogisch/didactisch handelen van de leerkrachten:
groepsleerkrachten, alle leerlingen
Samenwerken met andere scholen of externe instellingen: groepsleerkrachten, directie
Klassenorganisatie:
groepsleerkrachten, alle leerlingen
Kwaliteitsbeleid/-zorg:
groepsleerkrachten, directie
Visie, onderwijsconcept:
groepsleerkrachten, alle leerlingen
Leerlingenzorg:
groepsleerkrachten, directie
Sociale vaardigheden/competenties van leerlingen:
groepsleerkrachten, alle leerlingen
PR (ouders, buurt, etc.):
ouders, alle leerlingen
VVE; onderwijs kleuters:
groepsleerkrachten en kleuters
Schoolklimaat:
groepsleerkrachten, directie
Verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over
andere groepen:
groepsleerkrachten, alle leerlingen
Inzetten van ander personeel dan groepsleerkrachten:
vooral directie
Toetsing:
groepsleerkrachten, alle leerlingen
Integraal personeelsbeleid/beoordelingsbeleid:
groepsleerkrachten, specialisten
Uitbreiding en/of wijziging van taken van het personeel:
directie, specialisten

We zien dat groepsleerkrachten en 'alle leerlingen' vaak de groepen zijn aan wie
de subsidie direct besteed wordt. Volgens de verwachting is de specifieke leerlingdoelgroep op een innovatie op het gebied van VVE/kleuters ook inderdaad
'kleuters'. Directie als directe doelgroep van de subsidie komt vooral voor bij innovaties op het gebied van kwaliteitszorg en personeelsbeleid.
Leren van elkaar
In de tabel hieronder is 'leren van elkaar' nader gespecificeerd. 'Leren van elkaar'
is uiteraard niet per se voldoende om een vernieuwing in te voeren: 90 procent
van de scholen die 'leren van elkaar' toepassen, volgen ook nog één of meer andere wegen om de innovatie tot stand te brengen (zie tabel 3.4).
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Tabel 3.6 Beoogde vormen van leren van elkaar, in aflopende volgorde van voorkomen (aantallen en percentages scholen)
Soorten (n=487)
n
%
Studiedagen, bijeenkomsten, uitwisseling met collega's binnen de school
Netwerkbijeenkomsten, deelname aan conferenties, uitwisseling met collega's buiten de school
Intervisie, collegiale visitatie, coaching
Samenwerken
Kijken in andere scholen
Kijken bij elkaar in de klas
Deelnemen aan project, platform, netwerk

292

60,0

234

48,0

224
205
188
154
118

46,0
42,1
38,6
31,6
24,2

'Leren van elkaar' doet zich in allerlei vormen voor. Meest genoemd zijn de studiedagen en bijeenkomsten met collega's binnen de school: op 60 procent van alle
scholen die een subsidie hebben ontvangen. Van de vormen van 'leren van elkaar'
die de school overstijgen, is de categorie 'bijeenkomsten, deelname aan conferenties, uitwisseling met collega's buiten de school' het meest genoemd, namelijk op
bijna de helft van de scholen. 'Kijken in andere scholen' is op ruim een derde van
de scholen beoogd. Deelname aan een project, platform of netwerk is op een
kwart van de scholen beoogd.
Er is ook expliciet gevraagd binnen welk verband 'leren van elkaar' was beoogd:
binnen de eigen school, met scholen van hetzelfde bestuur, met scholen binnen de
gemeente, binnen het samenwerkingsverband of met scholen met een specifiek
project of concept (brede scholen, TOM-scholen, etc.). Dit bleek ook uit de aanvragen: soms had een bestuur voor meerdere scholen een aanvraag ingediend. In
tabel 3.7 zijn de uitkomsten te zien.
Tabel 3.7 Partners bij 'leren van elkaar' (aantallen en percentages scholen)
Type partners (n=483)
Alleen binnen de eigen school
Met scholen van hetzelfde bestuur
Met scholen in de gemeente
Binnen het samenwerkingsverband
Met scholen met een specifiek project of concept
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n

%

63
234
40
42
104

13,0
48,4
8,3
8,7
21,5
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We zien dat 'leren van elkaar' vooral beoogd is met scholen die onder hetzelfde
bestuur vallen (bijna bij de helft van de scholen) of met scholen die aan een vergelijkbaar project deelnemen dan wel een vergelijkbaar onderwijsconcept hebben
of onderzoeken.
Kennisdelen: verspreiding van kennis
Een eis bij toekenning van de subsidie was, dat men opbrengsten overdraagbaar
maakt en het kader voor toekenning is dat er sprake is van een of andere vorm van
kennisdeling, respectievelijk leren van elkaar.
Verspreiding van kennis gebeurt bij 35 van de 487 scholen niet, volgens opgave.
23 scholen hebben de betreffende vraag opengelaten. 429 scholen (92,5 van het
totaal) gaven aan dat de kennis die is opgedaan in het kader van de innovatie verspreid wordt.
De wijze waarop dit gebeurt, varieert. Er zijn wel een aantal veel voorkomende
manieren, zie tabel 3.8.
Tabel 3.8 Wijze van kennis verspreiden (aantallen scholen en percentages)
Soorten (n=487)
Schoolbezoek aan eigen school mogelijk maken
Cursussen geven
Via artikelen, brochure, dvd, handleiding, website internetfora
Bijhouden logboek/maken draaiboek
Collegiale consultatie bieden
Presentatie bij andere scholen, op studiedag, in netwerk, kenniskring, etc.
Anders

n

%

220
12
83
41
214
265
70

45,2
2,5
17,0
8,4
43,9
54,4
14,4

Scholen verspreiden de kennis die ze in het kader van de innovatie hebben opgedaan met name door presentaties te houden (bij andere scholen, op studiedagen,
etc.), door schoolbezoeken mogelijk te maken en door collegiale consultatie te
bieden. Deze vormen vinden op ongeveer de helft van de scholen plaats (of zullen
nog plaatsvinden). Andere manieren van kennisverspreiding, zoals artikelen en
brochures maken, cursussen geven, worden aanmerkelijk minder vaak genoemd.
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Realisatie van de innovatie, van leren van elkaar en van kennisdeling
Hierboven zijn de geplande innovaties beschreven (het 'wat' en het 'hoe' ). Ook is
beschreven wat is voorgenomen met betrekking tot leren van elkaar en kennisdeling. Aan de scholen is gevraagd in hoeverre dit ook daadwerkelijk gerealiseerd is
op het moment van invullen van het formulier. De resultaten staan in onderstaande tabel.
Tabel 3.9 Realisatie van de innovatie, van leren van elkaar en van verspreiding van kennis:
gemiddelden (1=nog niet, 2=gedeeltelijk, 3=grotendeels; 4=volledig) en percentages
'nog niet' en 'volledig'
Realisatie van:
gem.
% '(nog) niet' % 'volledig'
De geplande innovatie (het 'wat' en het 'hoe') (n=474)
Leren van elkaar (n=479)
Verspreiding van kennis (n=472)

2,5
2,5
2,2

5
3
19

6
4
3

De geplande innovaties zijn nog niet volledig gerealiseerd, hetgeen ook nog niet
te verwachten was. Veel scholen vulden op het aanvraagformulier in dat de periode waarvoor de subsidie is aangevraagd tot eind 2007 loopt. En soms duurt de
beoogde innovatie langer dan de periode waarvoor de subsidie bedoeld is. De
gemiddelde score op de vierpuntsschaal (zie onderstaande tabel) bedraagt 2,5 hetgeen wil zeggen: gedeeltelijk tot grotendeels gerealiseerd. Vijf procent van de
scholen (23 scholen) hebben hier '(nog) niet' ingevuld en 13 scholen hebben deze
vraag niet ingevuld. Aangenomen mag worden dat deze 13 scholen de innovatie
ook nog niet hebben gerealiseerd. Dit zou betekenen dat 36 scholen (7,4 %) de
geplande innovatie nog niet hebben gerealiseerd op het moment van evalueren.
In de tabel is te zien in hoeverre 'leren van elkaar' daadwerkelijk gerealiseerd is.
De gemiddelde score op de vierpuntsschaal ligt op 2,5 (standaarddeviatie 0,6).
Dat wil zeggen dat de scholen het leren van elkaar gedeeltelijk tot grotendeels gerealiseerd hebben. Slechts 4 procent van de scholen heeft het leren van elkaar nog
niet gerealiseerd en 8 scholen hebben hier niets ingevuld. Dat betekent dat het
percentage scholen dat 'leren van elkaar' nog niet heeft gerealiseerd slechts 4,5
bedraagt.
Ook bij het verspreiden van kennis is gevraagd naar de realisatie. Gemiddeld is
dat 'gedeeltelijk' gerealiseerd (score van 2,2 op een vierpuntsschaal', standaarddeviatie=0,8). Van de scholen gaf 19 procent aan dit nog niet gebeurd is en 15
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scholen hebben deze vraag overgeslagen. Aangenomen mag worden dat de vermoedelijk laatste fase in het innovatieproces - het verspreiden van de opgedane
kennis - op ongeveer een vijfde van de scholen nog niet is gerealiseerd of ook niet
gerealiseerd zal worden, gezien de het feit dat 35 scholen dat ook niet van plan
waren.
Evaluatie van de stimuleringsregeling
Tot slot is aan de scholen een oordeel gevraagd over de stimuleringsregeling. Er
is gevraagd naar de tevredenheid met de omvang van de subsidie, met de wijze
van aanvragen en met de wijze van verantwoording afleggen. En er is gevraagd
naar in hoeverre de regeling daadwerkelijk een stimulans was voor de school en
op welke gebieden, zie tabel 3.10.
Tabel 3.10 Tevredenheid over de subsidieregeling: gemiddelden (1=niet tevreden, 2=enigszins
tevreden, 3=tamelijk tevreden; 4=zeer tevreden) en percentages niet en zeer tevreden
Tevredenheid over:
gem.
% niet
% zeer
tevreden
tevreden
Omvang van de subsidie (n=483)
Wijze van aanvragen (n=484)
Wijze van verantwoording afleggen (n=484)

3,1
3,5
3,6

2
0
0

31
59
65

De scholen zijn gemiddeld tamelijk tevreden over de subsidieomvang, zo blijkt
uit tabel 3.10. Bijna een derde is zelfs zeer tevreden. Over de wijze van aanvragen
en verantwoording afleggen is men gemiddeld nog iets meer tevreden: ruim de
helft tot tweederde van de scholen is zelfs zeer tevreden met respectievelijk de
wijze van aanvragen en van verantwoording afleggen.
Betekende de subsidieregeling nu een stimulans voor de school om te werken aan
de kwaliteit en ontwikkeling van de school, om leren van elkaar tot stand te brengen en om opgedane kennis te verspreiden? De resultaten staan in de tabel
hieronder.
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Tabel 3.11 Oordeel over de subsidie als stimulans: gemiddelden (1=geen stimulans, 2=kleine
stimulans, 3=tamelijk grote stimulans; 4=grote stimulans) en percentages geen
en grote stimulans
Stimulans voor:
gem.
% geen
% grote
stimulans stimulans
Werken aan de kwaliteit en ontwikkeling van de school/
het onderwijs (n=483)
Leren van elkaar tot stand brengen (n=483)
Beschikbaar maken van opgedane kennis (n=480)

3,2

1

34

3,3
3,0

0
2

39
27

Gemiddeld vonden de scholen de regeling een tamelijk grote stimulans. Een derde van de scholen vond dit zelfs een grote stimulans om te werken aan de
kwaliteit en ontwikkeling van de school en het onderwijs. Ook was de subsidieregeling een stimulans om 'leren van elkaar' tot stand te brengen. Ruim een derde
van de scholen vond de regeling daarvoor zelfs een grote stimulans. Voor het beschikbaar maken van opgedane kennis was de subsidieregeling een tamelijk grote
stimulans. Voor twee procent van de scholen was de regeling hiervoor geen stimulans; voor ruim een kwart een grote stimulans.

3.3.3

Tussentijdse samenvatting breedtestrategie

De meest voorkomende innovaties waarvoor de subsidie breedtestrategie is ingezet betreffen het curriculum (vooral taal- en leesonderwijs en ict),
professionalisering, pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten, samenwerken met andere scholen of externe instellingen, klassenorganisatie
(vooral: zelfstandig werken) en kwaliteitsbeleid of -zorg. Belangrijkste directe
doelgroepen zijn groepsleerkrachten en 'alle leerlingen'. Soms zijn specifieke
groepen kinderen de doelgroep, bijvoorbeeld kleuters (bij VVE). De wegen waarlangs de innovaties tot stand zouden moeten komen variëren van 'leren van elkaar'
tot inrichten van de ruimte. Meest genoemd zijn: 'leren van elkaar', ontwikkelen/opzetten, beleid maken, implementeren/invoeren, cursus/scholing volgen en
begeleiding inhuren (op meer dan een derde van de scholen genoemd). Beoogde
vormen van leren van elkaar waren met name: studiedagen en uitwisseling met
collega's binnen de scholen, uitwisseling met collega's buiten de school (netwerkbijeenkomsten, deelname aan conferenties), intervisie en collegiale consultatie,
samenwerken. In iets mindere mate was ook beoogd: 'kijken in andere scholen',
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bij elkaar in de klas kijken en deelnemen aan project, platform of netwerk. De
partners bij leren van elkaar zijn vaak scholen van hetzelfde bestuur, maar ook
wel scholen met een specifiek project of concept.
Scholen verspreiden de kennis die ze in het kader van de innovatie hebben opgedaan met name door presentaties te houden (bij andere scholen, op studiedagen,
etc.), door schoolbezoeken mogelijk te maken en door collegiale consultatie te
bieden. Niet alle scholen zijn overigens van plan de kennis te verspreiden.
De voorgenomen innovaties, het leren van elkaar en de verspreiding van kennis is
doorgaans nog niet volledig gerealiseerd. Dit was ook nog niet te verwachten.
Wel is al sprake van gedeeltelijke realisering van het voorgenomene of zelfs het
al grotendeels gerealiseerd hebben daarvan. Dat geldt met name voor de innovatie
zelf en het leren van elkaar. Leren van elkaar was ook een belangrijk doel van de
stimuleringsregeling. Dat doel lijkt te worden bereikt en deels al te zijn bereikt.
De subsidie wordt door de scholen zelf als een tamelijk grote stimulans gezien
voor de innovatie, het leren van elkaar en het verspreiden van kennis. De scholen
zijn overwegend tevreden over zowel de omvang van de subsidie, de wijze van
aanvragen en de wijze van verantwoording afleggen. Dat laatste gebeurde door
invulling van het evaluatieformulier, waarop de hier besproken resultaten gebaseerd zijn.

3.3.4

Een vergelijking met de populatie

Onderzocht is of de groep breedtestrategiescholen op het gebied van innovatie
'anders' is dan de scholen in de populatie, met name of er zich in deze groep andere soorten van vernieuwen voordoen dan wel of er sprake is van een andere
typologie. 133 'breedtestrategiescholen' vulden de enquête in. In de steekproef zaten ook nog eens 38 'breedtestrategiescholen'. Op basis van 171 scholen zijn
clusteranalyses gedaan om na te gaan in hoeverre er sprake was van verschillen in
typologie.
Uit deze analyses kwam geen andere typologie naar voren dan die we al vonden
voor de scholen die we benaderd hebben voor de basisstrategie. Dat betekent dat
ook de breedtestrategiescholen dus bestaan uit 'noodgedwongen vernieuwers',
'kennisdelers', 'ongerichte vernieuwers', 'zelfsturende, systematische vernieuwers',
'bottom-up vernieuwers' en 'top-down vernieuwers', net als de 'gewone' scholen
(zie 2.6.2).
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In tabel 3.12 is te zien dat er wat kleine verschillen zijn in de verdeling over de
typen: onder de breedtestrategiescholen zijn iets meer 'kennisdelers' en iets minder 'bottom-up vernieuwers'.
Tabel 3.12 Typen vernieuwers: percentages scholen breedtestrategie en scholen basisstrategie
Type vernieuwer
BreedtestrategieBasisstrategiescholen (n=158)
scholen (n=374) 8

Noodgedwongen vernieuwers
Kennisdelers
Ongerichte vernieuwers
Zelfsturende, systematische vernieuwers
Bottom up vernieuwers
Top down vernieuwers

%

%

12,7
21,5
6,3
22,2
25,3
12,0

14,7
16,8
8,3
21,1
29,9
9,1

Voorts is nagegaan of er op andere variabelen uit het onderzoek naar de basisstrategie nog verschillen te zien waren tussen de groep 'breedtestrategiescholen' en de
'gewone' scholen. Hiertoe zijn de gegevens van 133 breedtestrategiescholen vergeleken met die van 411 'gewone 'scholen op de (samengestelde) variabelen uit
tabel 2.18 (aantal vernieuwingen, aantal belangrijkste vernieuwingen, mate van
ingrijpendheid, draagvlak, tevredenheid, betrokkenheid van het besuur, professionalisering schoolleider, gegevens die bij de evaluatie betrokken worden en
belemmerende factoren) en op de manieren van vernieuwen. Er zijn slechts enkele verschillen gevonden, deze staan in tabel 3.13.

8

De 'n' is hier wat lager dan steeds vermeld in hoofdstuk 2, omdat voor deze vergelijking de
38 scholen met een subsidie breedtestrategie die al voorkwam in de steekproef basisstrategie
uit de groep basisstrategiescholen zijn gehaald.
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Tabel 3.13 Verschillen (significant, p<.01) tussen niet-breedtestrategiescholen en breedtestrategie scholen ( gemiddelden)
Variabelen
Niet-breedteBreedtestrategiestrategiescholen
scholen
gem.
gem.
Aantal belangrijkste vernieuwingen (0-10)
Aanleiding 'extern' (0-1)
Professionalisering schoolleider: naar buiten gericht (1-2)
Zelfbewuste vernieuwer (management)

2,1
0,6
1,4
3,6

2,6
0,8
1,5
3,9

De scholen die een subsidie hebben gekregen voor 'leren van en met elkaar' hebben meer 'belangrijkste' vernieuwingen in de afgelopen twee jaar opgegeven. De
aanleiding tot de vernieuwing is bij deze scholen vaker 'extern', dat wil zeggen dat
deze scholen vaker dan de overige scholen 'bezoek aan andere scholen', 'bezoek
aan conferentie, studiedag, etc.', vakliteratuur of 'impuls uit de landelijke innovatieprojecten' hebben opgegeven als aanleiding tot de vernieuwing. De
professionalisering bij de schoolleider ten aanzien van de vernieuwing is bij deze
scholen vaker 'naar buiten gericht', dat wil zeggen dat de schoolleiders vaker opgeven dat ze zich ten aanzien van de vernieuwing hebben geprofessionaliseerd
door deelname aan conferenties, aan speciale projecten en aan netwerken. Tot slot
zien we dat de manier van vernieuwen die we aanduidden met 'zelfbewuste (doelgerichte) vernieuwer' meer voorkomt bij het management van
breedtestrategiescholen dan bij scholen in de populatie. Het lijkt er dus op dat de
scholen die een subsidie hebben ontvangen voor 'leren van en met elkaar' wat
meer bezig zijn met verandering en daarbij wat meer 'naar buiten kijken'.
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4.1

Inleiding

In dit onderzoek zijn we nagegaan wat de stand van zaken is op het gebied van
innovatie in het primair onderwijs, zowel op een doorsnee van scholen in Nederland (basisstrategie, representatieve steekproef) als op een specifieke groep
scholen die via het PO Platform Kwaliteit en Innovatie een kleine subsidie heeft
gekregen voor vernieuwingen waarin gebruik gemaakt wordt van ‘leren van elkaar’ (breedtestrategie). In dit hoofdstuk maken we de balans op van de resultaten
en beantwoorden we de onderzoeksvragen. Die luiden:

1

2

(basisstrategie)
In welke mate en op welke onderwerpen zijn basisscholen in Nederland
bezig met onderwijsverbetering en vernieuwing; in welke mate geven
schoolbesturen inhoud aan hun verantwoordelijkheid hiervoor?
(breedtestrategie)
Voor welke activiteiten is de subsidie voor ‘leren van elkaar’ benut, wat
zijn de opbrengsten hiervan en hoe functioneel is deze regeling in het
licht van innovatiebevordering?

Een belangrijke achterliggende vraag bij de eerste onderzoeksvraag is of scholen
(en schoolbesturen) voldoen aan de beleidsverwachtingen op het gebied van zelfsturing. Een tweede vraag is of er op termijn eventuele specifieke/intensievere
ondersteuning bij nodig is. Beide zaken zijn voor het Platform van belang in verband met het verdere beleid op het gebied van innovatiebevordering in het primair
onderwijs.
Hieronder presenteren we eerst de conclusies op basis van de uitgevoerde deelonderzoeken. De vraag naar specifieke ondersteuning beantwoorden we in de
nabeschouwing.
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4.2

Conclusies deelonderzoek basisstrategie

In dit deelonderzoek gingen we bij een representatief deel van de scholen voor
primair onderwijs (449 scholen) met behulp van een internetenquête voor schoolleiders na of ze de afgelopen twee jaar vernieuwingen hebben doorgevoerd, op
welk gebied, waarom (aanleiding) en onder welke condities die vernieuwingen
plaatsvinden (zoals draagvlak, belemmeringen). Verder hebben we onderzocht of
er ‘typen’ vernieuwers zijn te onderscheiden, op dimensies als meer-minder doelgericht zijn, meer-minder geneigd zijn tot experimenteren, meer-minder gericht
zijn op leren van elkaar, meer-minder planmatig zijn, etc.
Welk beeld levert dit nu op?
In de eerste plaats hebben we gezien dat vernieuwen iets algemeen gangbaars is
in het primair onderwijs. Ongeveer driekwart van de scholen heeft in de afgelopen twee jaar iets vernieuwd. Een kwart heeft dat dus niet gedaan. Dat is een
klein, maar nog wel een substantieel deel.
De inhoud van de vernieuwingen is zeer divers. Leerlingenzorg scoort hoog, vernieuwing binnen een bepaald vakgebied (taal, rekenen, techniek etc.) eveneens en
op het gebied van klassenorganisatie zien we dat veel scholen bezig zijn met leerlingen zelfstandig laten werken. Vaak blijkt de ene vernieuwing de andere te
impliceren: verandering in de klassenorganisatie brengt verandering van personeelsinzet met zich mee, personeels- en beoordelingsbeleid gaat hand in hand met
kwaliteitszorg, leerlingenzorg gaat vaak samen met aandacht voor toetsing. Niet
elke vernieuwing is natuurlijk even ingrijpend. Veranderingen in het schoolconcept, invoeren van zelfstandig werken en andere inzet van personeel worden door
scholen ervaren als ingrijpende vormen van veranderen.
De belangrijkste redenen om iets te vernieuwen komen volgens de schoolleiders
uit de school zelf. Uitkomsten van een sterkte-zwakte analyse, visieontwikkeling,
wensen van leerkrachten zijn vaak genoemde motieven om te gaan vernieuwen.
Van de externe aanleidingen om iets te vernieuwen scoort vooral het inspectierapport hoog. Maar ook impulsen uit landelijke innovatieprojecten zijn redelijk
vaak voorkomende aanleidingen, net als ‘veranderingen in de maatschappij’. Opvallend is dat zwakke leeropbrengsten weinig worden genoemd als aanleiding tot
vernieuwen. Dat kan komen doordat men de leeropbrengsten overwegend als voldoende ervaart, maar het kan ook zijn dat op dit gebied weinig analyse plaatsvindt
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in scholen. Eveneens opvallend is dat wensen van het bestuur niet vaak een aanleiding vormen om te gaan vernieuwen. Besturen blijken in de ogen van de
schoolleiders over het algemeen niet zo’n belangrijke rol te spelen bij vernieuwingen: niet als aanjager en niet tijdens de uitvoering. Op scholen waar de
besturen wel sterk betrokken waren bij de vernieuwingen ging het meer dan bij de
andere scholen om vernieuwing op het terrein van leerlingenzorg en integraal personeelsbeleid.
Ongeveer de helft van de scholen rapporteert geen enkele belemmering voor vernieuwen. Bij hen zit kennelijk niets in de weg om een verandering aan te gaan.
Op de andere helft van de scholen ondervindt men wel belemmeringen, en zoals
te verwachten was is de belangrijkste belemmering ‘tijd’. Een andere vermeldenswaardige bevinding is dat vernieuwingen vaak gepaard gaan met scholing en
andere vormen van deskundigheidsbevordering, maar dat dit zich voor leerkrachten vooral binnen het team afspeelt, terwijl schoolleiders vaker ‘naar buiten gaan’
(deelnemen aan netwerken, conferenties bezoeken en dergelijke).
Betekent het feit dat de aanleiding om te vernieuwen vooral uit de school zelf
voortkomt ook dat er al sprake is van autonome, zelfsturende scholen, zoals wordt
aangenomen in het overheidsbeleid? Op deze vraag hebben we een antwoord gezocht door naar verschillende typen vernieuwers te zoeken.
We hebben zes typen vernieuwers kunnen onderscheiden. Twee daarvan kunnen
we beschouwen als weinig vernieuwend/vernieuwingsgezind. We noemen dit de
noodgedwongen vernieuwers (daar is de wens om te vernieuwen laag en de aanleiding om het toch te doen is relatief vaak het inspectierapport) en de
kennisdelers (daar praat men wel relatief veel over het vak in het eigen team,
maar dit gaat niet gepaard met vernieuwen). Samen omvatten deze twee typen 32
procent van de scholen.
De overige typen zijn wel (meer) bezig met vernieuwen, maar de manier waarop
verschilt. De ongerichte vernieuwers vernieuwen wel veel, maar niet erg systematisch en ook niet erg ingrijpend. Ze laten zich graag inspireren door impulsen van
buiten, zoals landelijke innovatieprojecten en ze zijn dus naar verhouding sterk
‘op zoek naar nieuwe dingen’. Of de vernieuwingen op deze scholen beklijven is
echter de vraag, want ze doen relatief weinig aan evaluatie. Deze groep scholen is
overigens klein, slechts 8 procent hoort tot dit type.
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Wat minder sterk vernieuwend, maar wel meer doelgericht is het type dat we zelfsturend en systematisch hebben genoemd (21 procent van de scholen). Deze
groep scholen lijkt het dichtst bij het beleidsideaal van zelfsturende autonome
school te komen: ze scoren hoog op alle schalen voor manieren van vernieuwen
én op het gebruik van gegevens. Ook gegevens van ouders en leerlingen vormen
op deze scholen (vaker) de aanleiding tot vernieuwing, waardoor er ook sprake
lijkt van een zekere 'klantgerichtheid'. Opvallend is dat deze scholen ook een goed
draagvlak voor de vernieuwingen rapporteren.
Eveneens een hoog draagvlak vinden we bij de scholen waar (volgens de schoolleider!) de leerkrachten hoger scoren op de schalen voor manieren van
vernieuwen dan de schoolleider zelf. Hier zijn kennelijk leerkrachten relatief vernieuwingsgezind, hun wensen blijken ook vaak de aanleiding tot de vernieuwing.
Deze groep hebben we bottom up vernieuwers genoemd en het gaat om een vrij
grote groep (30 procent). Tegenover bottom up staat het top down type, waar juist
het management meer vernieuwend is dan de leerkrachten. Dit is, enigszins tegen
de verwachting in, een kleinere groep dan de bottom up vernieuwers, namelijk 9
procent van de scholen. In deze groep wordt wel veel en ook ingrijpend vernieuwd, maar het draagvlak daarvoor in het team is relatief laag. Wel zijn het
scholen die kwaliteitszorggegevens gebruiken en aan evaluatie doen; dit duidt op
een behoorlijke mate van zelfsturing.
We zien dus dat zeker niet alle scholen al te beschouwen zijn als zelfinnoverend
en zelfsturend. Met name de scholen in de typen noodgedwongen vernieuwers,
kennisdelers en ongerichte vernieuwers lijken nog een flink eind verwijderd van
dit beleidsideaal. Verder zijn de scholen ook niet allemaal even gevoelig voor
prikkels van buiten, met uitzondering van het inspectierapport dat toch kennelijk
wel als ‘dwingend advies’ voor verandering wordt beschouwd. Andere impulsen,
zoals de landelijke innovatieprojecten, bezoek aan conferenties, congressen, studiedagen, bezoek aan andere scholen, vakliteratuur vormen steeds voor een deel
van de scholen een inspiratiebron, maar geen enkele impuls werkt voor alle scholen.

66

Conclusies deelonderzoeken basis- en breedtestrategie en nabeschouwing

4.3

Conclusies deelonderzoek breedtestrategie

Dit deelonderzoek ging over de 603 scholen voor primair onderwijs die een subsidie hebben gekregen van het PO Platform voor innovatie waarin op een andere
manier ‘leren van elkaar’ aan de orde is. Deze scholen vulden een evaluatieformulier in. Dit formulier bevatte vragen naar het onderwerp en de doelgroep van
de (beoogde) innovatie, de wijze waarop de innovatie gerealiseerd zou worden,
binnen welk verband leren van elkaar beoogd was, op welke wijze kennisdeling
beoogd was, de mate waarin de voorgenomen vernieuwing al gerealiseerd was en
de tevredenheid met de regeling. Verder is ook aan deze scholen gevraagd om de
vragen van de internetenquête die gemaakt is voor de basisstrategie te beantwoorden. Dit is gedaan om te kunnen nagaan of de scholen die zich hebben aangemeld
voor een innovatiesubsidie zich onderscheiden van de ‘doorsnee’ scholen, op
voor innovatie relevante factoren. Dat is belangrijke informatie voor de evaluatie
van de subsidieregeling.
De subsidie blijkt vooral benut voor innovaties binnen het curriculum (vooral
taal- en leesonderwijs en ict), voor professionalisering, voor pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten, voor klassenorganisatie en voor
kwaliteitsbeleid of -zorg. Naar inhoud van de vernieuwing lijken de scholen die
de subsidie hebben benut dus erg op de overige scholen. Wel is de innovatie op
deze scholen meer gericht op samenwerken met andere scholen of externe instellingen. 'Leren van elkaar' bleek een belangrijke weg waarlangs men de innovaties
tot stand wilde laten komen. Dit is door bijna alle scholen genoemd. De beoogde
vormen van leren van elkaar waren (in aflopende volgorde van voorkomen): studiedagen en uitwisseling met collega's binnen de school, uitwisseling met
collega's buiten de school (netwerkbijeenkomsten, deelname aan conferenties),
intervisie en collegiale consultatie, samenwerken, kijken in andere scholen, bij elkaar in de klas kijken en deelnemen aan project, platform of netwerk. De partners
bij leren van elkaar bleken vaak scholen van hetzelfde bestuur, maar ook wel
scholen met een specifiek project of concept (brede scholen, TOM-scholen). 'Leren van elkaar' met scholen in de gemeente of binnen het samenwerkingsverband
bleek relatief weinig voor te komen.
Het grootste deel van de scholen heeft plannen om de kennis die is opgedaan in
het kader van de innovatie te verspreiden. De wijzen van verspreiding die het
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meest beoogd werden, zijn: presentaties houden (bij andere scholen, op studiedagen, etc.), schoolbezoeken mogelijk maken en collegiale consultatie bieden.
Schriftelijke vormen van verspreiding (artikelen, brochures, draaiboek) werden
minder vaak beoogd.
De voorgenomen innovaties, het leren van elkaar en de verspreiding van kennis
waren ten tijde van de evaluatie (ongeveer een half jaar na toekenning van de subsidie) nog niet volledig gerealiseerd, hetgeen ook nog niet te verwachten was.
Wel was al sprake van gedeeltelijke realisering van de plannen of zelfs het al grotendeels gerealiseerd hebben daarvan. Dat gold met name voor de innovatie zelf
en het leren van elkaar.
Leren van elkaar was een belangrijk doel van de stimuleringsregeling. Dat doel
lijkt dus te worden bereikt. De subsidie wordt door de scholen zelf ook als een
tamelijk grote stimulans gezien voor innovatie, leren van elkaar en verspreiden
van kennis. Voor het bevorderen van innovatie en met name het leren van en met
elkaar, is de subsidieregeling in het kader van de breedtestrategie dus functioneel.
Uit de analyse van de resultaten van de internetenquête bleek verder dat de scholen in de breedtestrategie nauwelijks afwijken van de overige scholen. Ook deze
scholen passen in de typologie (er werden dezelfde typen gevonden) en de getalsverhoudingen (welk deel van de scholen hoort bij welk type) lijken eveneens erg
op die van de basisstrategie. Dat betekent dat de subsidieregeling benut is door
scholen die qua innovatiekenmerken overeenkomen met de scholen in de representatieve steekproef. Met de regeling is dus een ‘doorsnee’ groep scholen
bereikt.

4.4

Nabeschouwing

De zoektocht naar typen vernieuwers is ingezet om verdere ideeën te kunnen
ontwikkelen over soorten ondersteuning die nodig zijn voor verschillende groepen scholen (zie hoofdstuk 1). Het onderzoek levert hiervoor geen directe,
empirische informatie op (er is niet gevraagd naar ondersteuningsbehoeften),
maar het is op grond van de gevonden verschillen tussen scholen wel mogelijk
om daarop te reflecteren. We hebben hiervoor een focusgroepbijeenkomst georganiseerd met deskundigen binnen het SCO-Kohnstamm Instituut op de terreinen
innovatie, kwaliteitszorg, beleidsvoerend vermogen en netwerken. In deze bijeen68
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komst zijn de gevonden typen voorgelegd en is verkend welke implicaties dat zou
hebben voor ondersteuning op het gebied van innovatie. In deze nabeschouwing
gaan we hierop nader in.
De typologie
Voor beantwoording van de vraag naar gewenste ondersteuning per gevonden
‘type’ scholen zijn eerst een paar voorafgaande opmerkingen van belang.
De gevonden typen zijn het resultaat van exploratieve analyses. De uitkomsten
zijn voldoende betrouwbaar en interpreteerbaar, maar er is toch voorzichtigheid
geboden bij het gebruik van een dergelijke typologie. De scholen behoren nooit
alleen maar tot één type, in een typologie is altijd sprake van een toedeling aan
het best passende type. Bij het bedenken van ondersteuningsstrategieën voor verschillende typen scholen moet dit voor ogen worden gehouden. Het betekent dat
het in de regel verstandig is om scholen vanuit meerdere strategieën te benaderen.
In de focusgroep kwam naar voren dat de gevonden indeling wel herkenbaar was,
gegeven de ervaringen in ander onderzoek9 . Dat is een aanwijzing dat er sprake is
van valide uitkomsten. Wel werd benadrukt dat er sprake kan zijn van overlap.
Als voorbeeld werd gegeven dat ‘noodgedwongen vernieuwers’ vaak ook ‘topdown vernieuwers’ zijn.
Verder is in deze groep (nogmaals) geconstateerd dat de gevonden typen zich niet
allemaal op dezelfde dimensie bevinden. Twee typen worden gekenmerkt door de
wijze van aansturing (top-down versus bottom-up) en vier typen door de 'strategie' of de wijze waarop vernieuwd wordt. Dat levert ook twee verschillende
perspectieven op van waaruit de vraag naar ondersteuningsmogelijkheden kan
worden benaderd.
Opgemerkt is ook dat de typen vermoedelijk niet stabiel zijn: scholen kunnen zich
– bijvoorbeeld door een nieuwe directie of door scholing van de zittende directie ontwikkelen van het ene type tot het andere. Ook dit is van belang voor de vraag
naar de ondersteuningsstrategieën: de gevonden typen zullen wellicht niet snel
veranderen, maar de verdeling van de scholen over de typen is naar alle waarschijnlijkheid wel voortdurend aan verandering onderhevig. De nu gevonden
getallen vormen een momentopname.

9

Onderzoek naar interne en externe kwaliteitszorg (Van Eck & Boogaard, 2007) en onderzoek
naar schoolverbetering in onderwijskansenscholen (Ledoux et al, 2005).
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Ook over de gekozen labels voor de gevonden typen zijn in de focusgroep opmerkingen gemaakt. Zo werd ‘ongerichte vernieuwers’ een te negatieve benaming
gevonden. Na discussie hierover is echter geen beter label gevonden 10 .
Ondersteuning bij vernieuwing
Er zijn verschillende overwegingen te geven bij vertaling van ‘typen’ vernieuwers’naar ‘typen ondersteuning’. Een relevant onderscheid is bijvoorbeeld dat
tussen adoptie en implementatie. Bij adoptie gaat het om hoe scholen er toe komen om tot een bepaalde vernieuwing te besluiten. Hier spelen processen van
vraagarticulatie. Een belangrijk aandachtspunt is welke aanleidingen scholen er
toe aanzetten om iets te gaan veranderen (interne of externe aanleidingen). Bij
implementatie gaat het om de wijze van uitvoering. Hier zijn andere zaken aan de
orde, zoals de mate van flexibiliteit versus beheersing (vgl. Quinn, Faerman,
Thompson & McGrath, 1995).
Een andere overweging heeft betrekking op de functie van ondersteuning. In de
focusbijeenkomst is benadrukt dat elk type vernieuwer waarschijnlijk zowel eigen
sterktes als zwaktes heeft. Zo is een sterke kant van de zelfsturende systematische
vernieuwer de planmatigheid en de evaluatie- en doelgerichtheid. Dat kan echter
ook leiden tot starheid, tot onvoldoende openheid tegenover nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Die openheid is weer meer aanwezigheid bij ongerichte
vernieuwers, maar daar is de zwakte juist het gebrek aan doelgerichtheid. En kennisdelers hebben als sterkte dat ze met elkaar praten over de inhoud van het vak,
maar als zwakte dat ze niet overgaan tot implementatie van iets nieuws. Ondersteuningsaanbod zou hier rekening mee moeten houden. Een discussiepunt
daarbij is wel de vraag of er zou moeten worden aangehaakt bij de sterktes (de
manier waarop de school vernieuwt verder ondersteunen) of juist bij de zwaktes
(nieuwe mogelijkheden, nieuwe aspecten aanbieden). Een eenduidig antwoord op
deze vraag valt (nog) niet te geven.
Zwaktes bij innovatieprocessen zijn er van verschillende aard. In de focusgroep
zijn een paar belangrijke genoemd:
10

Overwogen is gebruik te maken van termen die refereren aan verschillende invalshoeken bij
vernieuwing: visieontwikkelaars, professionaliseerder, uitprobeerders. In feite gaat het hier
om routes die je kiest; elke route leidt tot vernieuwing. De ongerichte vernieuwers zouden in
dit perspectief beschouwd kunnen worden als ‘uitprobeerders’. Deze term vonden we echter,
gezien de kenmerken van het type, toch niet beter dan het gekozen ‘ongerichte vernieuwers’.
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-

gebrek aan doelgerichtheid/systematisch handelen;
gebrek aan commitment in het schoolteam;
wel brainstormen, maar niet tot een plan komen, of: wel adopteren maar
niet aan de
- implementatie toekomen.
Scholen die aan adoptie noch implementatie toekomen, zoals het door ons onderscheiden type ‘kennisdelers’, zouden baat kunnen hebben bij deelname aan
conferenties en netwerken. Deze scholen hebben handvatten en 'good practices'
nodig om tot implementatie te komen. Scholen waarbij sprake is van gebrek aan
commitment, bijvoorbeeld bij top-down of bij noodgedwongen vernieuwers, zouden geholpen kunnen worden met ‘coaching on the job’. Scholen waarbij sprake
is van gebrek aan doelgerichtheid en van niet-systematisch handelen hebben behoefte aan professionalisering of aan ‘critical friends’.
Het zoeken naar factoren die adoptie en implementatie kunnen bevorderen, wordt
volgens een van de deskundigen in de literatuur over innovatie als ouderwets gezien. Bij vernieuwing gaat het om de ontwikkeling van de hele organisatie. Dat
vereist met name goed leiderschap. Het is dan ook duidelijk dat de primaire doelgroep van elk ondersteuningsaanbod de schoolleiders zijn.
Goed leiderschap kan bevorderd worden door professionaliseren van schoolleiders. Uit onderzoek naar externe en interne kwaliteitszorg (Van Eck & Boogaard,
2007) is gebleken dat schoolleiders die een specifieke schoolleidersopleiding
hadden gevolgd ook goed in staat waren tot kwaliteitszorg en het systematisch
doorvoeren van veranderingen. Het ging hier om intensieve schoolleidersopleidingen. Die zijn naar hun aard lastig te combineren met het dagelijks werk.
Lichtere vormen van professionalisering van schoolleiders zijn 'coaching on the
job' (bijvoorbeeld via critical friends) en het volgen van cursussen (kwaliteitszorg,
verandermanagement). De aanwezigen in de focusgroep zijn het erover eens dat
het scholen van schoolleiders een effectievere weg is voor de bevordering van innovatie dan scholen laten begeleiden door schoolbegeleidingsdiensten. Dat laatste
kan natuurlijk een goede rol vervullen in situaties waarin een innovatie voorbereid of geïmplementeerd moet worden, maar uiteindelijk is het de schoolleider die
het vernieuwingsproces moet dragen en er voor moet zorgen dan na implementatie ook borging wordt gerealiseerd. En: een goed geprofessionaliseerde
schoolleider is ook in staat om de juiste ondersteuning van een schoolbegeleidingsdienst in te huren.
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Professionalisering van schoolleiders zou gekoppeld kunnen worden aan het Beroepsprofiel Schoolleiders Primair Onderwijs. De bekwaamheidseisen voor
schoolleiders zijn nog niet wettelijk vastgelegd, maar veel opleidingen voor
schoolleiders (en zeker de gesubsidieerde) gaan uit van de door NSA opgestelde
bekwaamheidseisen, die zijn gebaseerd op de kerncompetenties voor onderwijskundig leiderschap uit de beroepsstandaard. Als aan deze bekwaamheidseisen
wordt voldaan, volgt opname in het NSA-Register Directeuren Onderwijs 11 voor
schoolleiders in het primair onderwijs. Bevorderen dat zoveel mogelijk schoolleiders aan deze bekwaamheidseisen gaan voldoen zou een speerpunt in de
ondersteuning kunnen zijn.
Voor scholen waar nog geen sprake is van goed leiderschap hebben schoolbesturen of bovenschoolse directies een taak om het niveau van de schoolleider te
verhogen. In voorkomende gevallen kan het ook een goede strategie zijn actieve
leerkrachten een vernieuwing te laten trekken. Er is dan sprake van bottom-up
aansturing. ‘Bottom-up vernieuwers’ kwamen ook als apart type naar voren in de
typologie, naast de ‘top-down vernieuwers’. Het ene type aansturing leidt niet per
definitie tot meer vernieuwing dan het andere type. Aansturing is voor vernieuwing essentieel, maar deze kan zowel van boven als van beneden komen. Het
nadeel van een top-down aansturing kan zijn dat er onvoldoende draagvlak is in
het hele team. Maar een goede schoolleider zal draagvlak, noodzakelijk voor het
welslagen van elke innovatie, proberen te creëren. Bottom-up aansturing lijkt een
grote garantie voor draagvlak met zich mee te brengen.
Om leerkrachten tot de actoren van vernieuwingen te maken is het noodzakelijk
de mogelijkheid te creëren tot deelname van leerkrachten aan netwerken of platforms. Dat is vanwege lesgebonden taken lastig te realiseren. Leerkrachten
zouden dus gedeeltelijk vrijgeroosterd moeten worden om aan netwerken deel te
kunnen nemen.

11

Het Register Directeuren Onderwijs (RDO) heeft tot doel de beroepskwaliteit van de geregistreerden te bewaken en de professionele ontwikkeling te bevorderen.
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5

Leren van en met experts: de dieptestrategie

5.1

Inleiding

5.1.1

Achtergrond en vraagstelling

De dieptestrategie is er op gericht om op specifieke thema’s nieuwe kennis en inzichten te creëren, hetzij op inhoud hetzij op vernieuwingsstrategie. De gedachte
hierachter is dat niet alle ontwikkeling van individuele scholen en besturen kan
komen, omdat sommige soorten van zodanig politiek of maatschappelijk belang
zijn dat ze nadere verdieping en experiment verdienen. Ook hiervoor is een subsidieregeling ontworpen. Het gaat om een subsidie van maximaal € 50.000 die door
besturen kan worden aangevraagd. Subsidie is toegekend aan 60 aanvragers.
De subsidie is bedoeld voor de verdieping, ontwikkeling en verbetering van het
onderwijs; een conditie is dat er wordt samengewerkt met externe experts of
wordt voortgebouwd op resultaten of aanbevelingen uit al verricht (wetenschappelijk) onderzoek.
De dieptestrategie heeft als kern ‘verdieping’ en ‘experimenteren’ op een select
aantal thema’s. Er ligt een accent op ‘leren met experts’, één van de vernieuwingsstrategieën die door het PO Platform worden onderscheiden (zie Sontag et
al, 2006). Sleegers & Ledoux (2006) hebben er op gewezen dat deze strategie nog
weinig beproefd en onderzocht is. Dat betekent dat elke activiteit op dit gebied
beschouwd kan worden als ‘pionieren’. Op dit gebied is dus exploratief onderzoek geboden.
De onderzoeksvraag voor dit gedeelte van het onderzoek luidt:
Wat zijn de ervaringen met en de opbrengsten van de projecten die worden uitgevoerd met de subsidie voor ‘leren met experts’ en hoe functioneel is deze regeling
in het licht van innovatiebevordering?
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5.1.2

Opzet en werkwijze

Om de ervaringen met en opbrengsten van de projecten die worden uitgevoerd
met de subsidie voor 'leren met experts' (hierna te noemen 'dieptepilots') in kaart
te brengen, zijn de volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd:
- een analyse van de 60 plannen die zijn ingediend door de besturen die
gebruik maken van de subsidieregeling ‘leren met experts’;
- een diepte-evaluatie van drie geselecteerde dieptepilots;
- een vragenlijst voor een evaluatie van alle dieptepilots.
De analyse van de plannen diende als eerste verkenning en als input voor het opstellen van interviewleidraden voor en werkwijze bij de evaluatie van de pilots.
Bij de start van het onderzoek bleek dat veel projecten nog maar kort geleden begonnen waren. Hierdoor is de oorspronkelijke planning verlaten en heeft de
evaluatie van de pilots de status van 'tussentijdse' evaluatie gekregen. In de diepte-evaluatie zijn face-to-face interviews gehouden met een vertegenwoordiger van
het (aanvragende) bestuur, maximaal drie schoolleiders en eventueel ook betrokken leerkrachten van deelnemende scholen en een betrokken externe expert. De
interviews betroffen de aanleiding tot en doelen van de vernieuwing, de activiteiten, de samenwerking met experts, de condities, en de voorlopige resultaten.
De vragenlijst is ontwikkeld voor een afname bij alle dieptepilots, aan het eind
van het schooljaar 2007-2008 (ongeveer een jaar na de toekenning van de subsidie).
In dit hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op de resultaten van de analyse van
de plannen, de diepte-evaluatie bij drie pilots en de evaluatie bij alle dieptepilots.

5.2

De plannen voor 'leren met experts': een analyse

5.2.1

Constructie van het analysekader

Op basis van een eerste, globale verkenning van de ingediende plannen is, in
overleg met de opdrachtgever, een analyseschema ontworpen, met als referentiekader de uitgangspunten die door het PO Platform zijn geformuleerd ten aanzien
van ‘Leren met experts’ (zie Platform Kwaliteit en Innovatie Primair Onderwijs,
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2006) en de beoordelingscriteria van het PO Platform. Dit analyseschema bevat
de volgende elf categorieën:
1. Het domein waarop het plan (de vernieuwing) betrekking heeft
2. De aanleiding, dat wil zeggen het probleem of de aanleiding en onderbouwing voor de vernieuwing
3. Het doel van de vernieuwing, dat wil zeggen wat verbeterd of vernieuwd
wordt en de doelgroep waarop de vernieuwing is gericht
4. De vernieuwing (essentie en mate van ingrijpendheid)
5. De betrokkenheid van expertise bij de vernieuwing (in de vorm van wetenschappelijke kennis, kennisinstellingen en wetenschappers of
praktijkdeskundigen of leergemeenschap)
6. De samenwerking waarbinnen het innovatieplan wordt uitgevoerd (samenwerkingspartners)
7. Het draagvlak voor het innovatieplan (initiators en anderen die zich eraan
gecommitteerd hebben)
8. De kernactiviteiten die in het innovatieplan worden uitgevoerd
9. Resultaten van het innovatieproject (concrete opbrengsten)
10. Evaluatie van de resultaten (evaluator en evaluatiemethode)
11. Verspreiding (transfer) van de opbrengsten (hergebruik en overdraagbaarheid ervan).
Ook is nagegaan in hoeverre de subsidie als toegevoegd geld is gebruikt bij innovaties die mogelijk al ingang gezet waren, dus niet zijn besteed aan volledig
nieuwe innovaties.
We geven hieronder een samenvattend overzicht van de uitkomsten van de analyse voor alle categorieën (zie hierboven) met uitzondering van categorie 4 12 .

5.2.2

De plannen samengevat

De domeinen
In tabel 5.1 is te zien op welke domeinen de plannen betrekking hebben. We zien
dat 19 innovatieplannen betrekking hebben op het curriculum of de didactiek van
een specifiek vak. De aandacht gaat vooral uit naar taal en lezen (12 plannen),
maar ook naar bètavakken (rekenen/science/ICT/techniek). Innovaties op het ge12

De categorie 'De vernieuwing' (essentie en mate van ingrijpendheid) is niet samen te vatten:
te divers en teveel inhoudelijke informatie.

75

Innovatiemonitor Primair Onderwijs

bied van cultuur(educatie) komt slechts in twee plannen voor. In totaal 25 plannen
hebben betrekking op een vakoverstijgend aspect van het onderwijs: onderwijsconcept, prestatiemeting/monitoring, leerlingenzorg/passend onderwijs of sociale
competenties/schoolklimaat. Verreweg de meeste aandacht gaat uit naar leerlingzorg en passend onderwijs. Vijf plannen zijn gericht op kwaliteitszorg in engere
(prestatiemeting) of bredere zin (een systeem van kwaliteitszorg). Acht plannen
hebben betrekking op professionalisering, met name van leerkrachten. Drie plannen betreffen het terrein van onderwijsorganisatie/personeelsbeleid/samenwerking.
Tabel 5.1 Aantal innovatieplannen per domein (60 plannen in totaal)
Domein
Aantal innovatieplannen
Curriculum/didactiek taal en lezen
Curriculum/didactiek rekenen/science/ICT/techniek
Curriculum/didactiek cultuur
Onderwijsconcept
Leerlingzorg/passend onderwijs
Sociale competenties/schoolklimaat
Prestatiemeting/monitoring
Kwaliteitszorg
Professionalisering leerkrachten
Professionalisering leiderschap
Onderwijsorganisatie/personeelsbeleid/samenwerking

12
5
2
8
16
1
1
4
6
2
3

Het merendeel van de innovatieplannen wordt behalve uit de subsidie, ook met
eigen of andere geldmiddelen bekostigd, te weten 34 van de 60 plannen.
De aanleidingen tot de geplande innovaties
We bespreken de bevindingen hier kort, waarbij we vooral aandacht besteden aan
veelvoorkomende domeinen waarop innovatie plaatsvindt.
Bij innovaties op het gebied van het taalonderwijs is de aanleiding tot de vernieuwing veelal achterblijvende prestaties, met name op het gebied van lezen. Bij
rekenen, ict, science en techniek is de aanleiding zeer divers en betreft niet zozeer
achterblijvende leerprestaties, maar bijvoorbeeld tanende belangstelling voor het
vakgebied 'science'. Bij het domein onderwijsconcept is ook sprake van verschil76
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lende aanleidingen, waaronder een nieuw op te richten school en passend onderwijs. Aanleidingen voor het domein leerlingenzorg/passend onderwijs zijn met
name: landelijke (politieke) ontwikkelingen op dit terrein, inclusief onderwijs
willen bieden, toename van het aantal SBO-leerlingen en leerlingen met gedragsproblemen in het basisonderwijs, onvoldoende deskundige leerkrachten voor het
handelingsgericht werken. De meest genoemde aanleiding voor innovaties binnen
het domein 'professionalisering leerkrachten' is het willen opzetten van 'Opleiden
in de school' mede vanwege ontoereikende startbekwaamheden van afgestudeerden aan de Pabo.
De doelen van de geplande innovaties
De plannen met innovaties op het domein van taal (curriculum/didactiek) hebben
als doel doorgaans verbetering van prestaties, soms via deskundigheidsbevordering van leerkrachten. De plannen met innovaties op het gebied van rekenen, ict,
science en techniek hebben niet zozeer verbetering van prestaties tot doel, wat we
ook al bij de aanleiding constateerden. De doelen zijn vooral ontwikkeling van
het onderwijs (doorgaande leerlijn, adaptief onderwijs, toepassing e-learning). De
doelen voor plannen op het gebied van onderwijsconcept zijn breed: zowel tussendoelen (bijvoorbeeld invoering van doorlopende leerlijn in Jenaplanonderwijs)
als einddoelen (recht doen aan verschillen in aanleg) worden genoemd. Maar ook:
vormgeven van de levensbeschouwelijke identiteit, uitdagende leeromgeving bieden, bevordering van ondernemend gedrag bij directie, leerkrachten en leerlingen,
etc. Bij 'leerlingzorg/passend onderwijs' bevinden de doelen zich op het terrein
van de implementatie van zorgroutes, vergroten van de zorgcapaciteit, bieden van
passend onderwijs en alle tussendoelen (attitudeverandering, vaardigheidsontwikkeling) die daartoe zullen leiden.
Bij het domein 'professionalisering' zijn de doelen ook professionalisering of
schoolontwikkeling. Dat laatste geldt ook voor innovaties op het gebied van kwaliteitszorg.
Expertise bij de geplande innovaties
In de plannen zijn een groot aantal instanties en organisaties genoemd die expertise moeten leveren. Voor innovaties op het gebied van taal en lezen zijn
onderwijsbegeleidingsdiensten genoemd en landelijke pedagogische centra (CPS,
KPC-groep) en het Expertisecentrum Nederlands. Voor innovaties op het gebied
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van bètavakken en ict zijn experts van hogescholen en universiteiten genoemd,
maar ook van het Freudenthal Instituut en 'industrie-partners'. In plannen waarbij
het gaat om innovaties op het gebied van onderwijsconcept zijn allerlei expertisecentra, landelijke pedagogische centra en individuele deskundigen (bijvoorbeeld
op het terrein van meervoudige intelligentie) genoemd. Voor leerlingzorg en passend onderwijs wordt onder meer expertise gezocht bij hogescholen,
universiteiten, schoolbegeleidingsdiensten, expertisecentra en Bureau Jeugdzorg.
Voor plannen op het terrein van professionalisering worden vooral hogescholen
genoemd. Voor kwaliteitszorg zoekt men de expertise vooral bij APS, Q-primair
en de onderwijsinspectie. Ook bij de andere domeinen wordt een veelheid aan experts zoals hierboven genoemd, ingezet. In een enkel plan is onduidelijk welke
expertise wordt ingezet.
Samenwerking bij de geplande innovaties
Wanneer we hier de samenwerking die is genoemd onder 'expertise' hierboven,
buiten beschouwing laten, dan zien we dat de samenwerking op alle domeinen
vooral scholen van hetzelfde schooltype betreft (BO-scholen samen, SBO-scholen
samen), maar ook schooltype- of schoolsoort-overstijgend is BO, SBO, VO).
Vormen van samenwerking waarbij veel verschillende schooltypen samenwerken
(ook speciaal onderwijs) komen vooral veel voor wanneer de innovatie het domein leerlingzorg/passend onderwijs betreft. Het gaat dan om samenwerking met
veel scholen binnen het samenwerkingsverband WSNS, maar ook met Jeugdzorg.
Samenwerking tussen verschillende typen scholen zien we ook wel wanneer het
gaat om de domeinen curriculum/didactiek, onderwijsconcept en professionalisering van leerkrachten. Op het gebied van kwaliteitszorgplannen zien we soms
samenwerking tussen meerdere besturen. Bij doorgaande leerlijnen (jenaplan, science) wordt samenwerking gezocht met het VO. In een aantal plannen is de
samenwerking niet genoemd.
Draagvlak bij de geplande innovaties
In een derde van de plannen is geen informatie te vinden over draagvlak. Waar
dat wel te vinden is, betekent dat nog niet dat er al draagvlak bij alle betrokkenen
is. Soms wordt er alleen gerept van 'interesse' van scholen of van het informeren
van scholen. Vaak is er in de hogere regionen (besturen, directies) besluitvorming
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geweest over het project en is daar dus wel al draagvlak. Over draagvlak bij leerkrachten is in de plannen vrijwel nergens informatie opgenomen.
Kernactiviteiten bij de geplande innovaties
Er is een groot aantal activiteiten genoemd in de plannen: begeleiding, ondersteuning, scholing, overleg, samenwerking, implementatie, ontwikkeling. Het gaat
ook steeds om meerdere activiteiten per plan. Dat is niet samen te vatten. Veel
genoemd zijn: netwerkbijeenkomsten (twaalf keer) en scholing (17 keer).
Voorziene resultaten van de geplande innovaties
De verwachte resultaten liggen vaak in het verlengde van de doelen. Voor het
domein taal en lezen zijn onder meer de volgende resultaten in de plannen genoemd: deskundigheidsverbetering bij leerkrachten, andere instructievormen,
maar vooral verbetering van leerprestaties. Voor het domein 'bètavakken' zijn
eveneens resultaten op verschillende niveaus genoemd: op het niveau van het onderwijs, van de leerkracht en van de leerling. Ook bij onderwijsconcept treffen we
verschillende niveaus aan waarop resultaten genoemd zijn: onderwijs (leerlijnen),
leerlingen (leerprestaties, welbevinden), maar ook tevredenheid bij ouders en het
opleveren van een eindrapport.
Bij het domein leerlingzorg/passend onderwijs zijn resultaten geformuleerd die
ook weer verband houden met de doelen: passend onderwijs, leerkrachten die
handelingsgericht kunnen werken, expertise bij intern begeleiders, maar ook:
vermindering van doorverwijzing naar SO en SBO uitgedrukt in percentages.
Voorziene evaluatie van de geplande innovaties
In twaalf plannen wordt geen evaluatie genoemd. De in de plannen genoemde
voorziene evaluatie op het terrein curriculum/didactiek betreft vooral toetsing van
het prestatieniveau van de leerlingen en monitoring. Soms is in een externe evaluatie voorzien.
Bij onderwijsconcept betreft de evaluatie gesprekken, metingen van prestaties, het
schrijven van een notitie. Bij leerlingzorg/passend onderwijs is met name monitoring als manier van evaluatie genoemd, zowel op het niveau van het proces als het
product. Bij professionalisering is genoemd: prestatie-indicatoren, vragenlijst,
portfolio. Bij het domein kwaliteitszorg is overwegend geen evaluatie genoemd,
maar kwaliteitszorg is zelf natuurlijk een instrument in dienst van evaluatie.
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Verspreiding van de opbrengsten van de geplande innovaties
Projecten waarbij sprake is van innovatie op het gebied van curriculum/didactiek
beogen de kennis te verspreiden naar andere scholen. Verspreiding van kennis
wordt ook bij de andere projecten het meest genoemd. Soms is dat nader gespecificeerd ('stappenplan', verspreiden via seminars), maar vaak niet. Bij
onderwijsconcept-innovaties zijn genoemd: publicatie en de school openstellen.
Voorts zijn genoemd: informatie en trainingsmodules. In ongeveer de helft van de
plannen is niets terug te vinden over de wijze van verspreiding.
Bovenstaande geeft een globaal overzicht van de informatie in de plannen. In drie
casestudies (zie 5.3) is gedetailleerdere informatie verzameld.

5.3

Drie dieptepilots nader verkend

5.3.1

Inleiding

Voor het beantwoorden van de vraag wat de ervaringen zijn met en de opbrengsten van de projecten die worden uitgevoerd met de subsidie voor ‘leren met
experts’, zijn met name de onderzoeksactiviteiten 'diepte-evaluatie' onder drie pilots (en de evaluatie onder alle pilots, zie 5.4) van belang.
In samenspraak met de opdrachtgever zijn drie pilots geselecteerd voor de diepteevaluatie. De geselecteerde cases zijn:
- 'Talentencampus' uit Venlo;
- 'Science op school' uit Groningen;
- 'Digitale didactiek' uit Rotterdam.
In alle drie de cases gaat het om dieptepilots die deel uitmaken van een groter
project.
In de dieptepilots zijn gesprekken gevoerd met verschillende groepen respondenten:
- vertegenwoordigers van het (aanvragende) bestuur;
- schoolleiders van deelnemende scholen;
- externe experts;
- leerkrachten.
Niet in elke case zijn met alle groepen respondenten gesprekken gevoerd. De
keuze van respondenten is op grond van mate van betrokkenheid bij de dieptepi80
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lot in overleg met de projectleider/aanvrager gemaakt. In de gesprekken is nader
ingegaan op categorieën die zijn opgenomen in het analysekader voor de plannen.. Hiertoe is een interviewleidraad geconstrueerd waarbij ook relevante
literatuur (Blok & Van Eck, 2008 en PO Platform Kwaliteit en Innovatie, 2006) is
betrokken, zie bijlage 6. De gesprekken hebben plaatsgevonden in de periode november 2007 - januari 2008. Gezien het tijdstip van dataverzameling is over
opbrengsten van de innovatie nog niet zo veel te zeggen. Daarvoor wordt vooral
verwezen naar de evaluatie onder alle dieptepilots (zie 5.4). Hieronder komen de
volgende onderwerpen per case aan de orde: aanleiding, de vernieuwing, doelen,
kernactiviteiten, draagvlak, samenwerking en inzet van experts, resultaten en evaluatie, verspreiding, voorafgegaan door een korte inleiding. De casestudies
worden niet samengevat. Zij dienen als input voor de ontwikkeling van een evaluatievragenlijst voor álle dieptepilots en als illustratie van wat er zoal in de
dieptepilots wordt ontwikkeld.

5.3.2

De 'Talentencampus'

In de 'Talentencampus' gaat het onder meer om passend onderwijs. De dieptepilot
is deel van een groter project, dat al vanaf 2004 loopt. De middelen die voor de
dieptepilot zijn aangevraagd zijn dus toegevoegde middelen. De aanvragers van
de dieptepilot zijn twee besturen.
Er hebben interviews plaatsgevonden met:
- voorzitter CvB van het bestuur dat 'trekker' is;
- één directeur van een deelnemende SBO-school;
- één leerkracht van een SBO-school;
- één leerkracht en lid van de interne coördinatiegroep van een basisschool;
- een expert van KPC-groep.
Aanleiding
Aanleiding tot het project was de nieuwbouwmogelijkheid voor een BO-school en
een SBO-school, beide vallend onder het bestuur, waarvoor gelden vanuit de gemeente ter beschikking gesteld waren. Nieuwbouw vormde de aanleiding om eens
te gaan denken over 'iets samen doen' binnen het bestuur, dat initiatiefnemer was
(waaronder basisscholen en SBO-scholen vallen). Vervolgens werd nagedacht over
het opheffen van de segregatie tussen SBO en BO. Ook een SO-school in de buurt
(ander bestuur) had middelen gekregen voor nieuwbouw, eigenlijk alleen voor de
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VSO afdeling. Na veel praten op bestuurlijk niveau tussen de twee aanvragers heeft
men besloten om vier scholen onder één dak te brengen en daarvoor de middelen
samen te voegen. Daar is ook een Stichting voor kinderopvang, peuterspeelzalen en
BSO bij betrokken.
Het idee van een 'Talentencampus' biedt onderwijskundig gezien veel kansen en faciliteiten, vindt men. Zo is er binnen het SBO sprake van wisseling in de
leerlingpopulatie. Vroeger zaten er vooral moeilijk lerende kinderen, nu ook kinderen met autisme, ADHD, angststoornissen en zwakbegaafden. Dit noopte ook tot
nadenken over ander aanbod. Er was nascholing nodig, een andere organisatie, etc.
De directeur van de SBO-school ziet enorme kansen in de vernieuwing.
De ontwikkeling van de Talentencampus past volgens de geïnterviewden goed bij
de trends die op dit moment zichtbaar zijn in en rond het primair onderwijs:
- het centraal stellen van de ontwikkeling en het leren van kinderen;
- het streven naar een brede ontwikkeling van talenten met aandacht voor de
sociale ontwikkeling van kinderen;
- de ontwikkeling van passende onderwijszorgarrangementen;
- meer inclusief denken en tegengaan van segregatie;
- de ontwikkeling van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen over de onderen bovengrens van het primair onderwijs heen;
- de ontwikkeling van sluitende dagarrangementen.
In de regio is ook een pilot Passend Onderwijs. Daar sluit de vernieuwing ook bij
aan.
De vernieuwing
De vernieuwing betreft dus een ontwikkeling richting een 'Talentencampus' en
een nieuw gebouw hiervoor. Het gebouw is naar verwachting klaar in oktober
2010. We bespreken hier het grote project, omdat dit project als geheel een vernieuwing is en de dieptepilot daarin instrumenteel is.
In eerste instantie speelde de vernieuwing zich af op bestuurlijk niveau: een ideaal.
Men wil komen tot passend onderwijs en doorlopende leerlijnen vanaf 0 tot 12 á 14
jaar. De Talentencampus betekent samenwerking tussen vier scholen: één BOschool, één SBO-school, één ZML-school en een ZMOK-school en daarnaast samenwerking met kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO. De ontwikkeling betreft
82

Leren van en met experts: de dieptestrategie

zowel het primaire proces (niet alleen passend onderwijs, maar ook een nieuw onderwijsconcept) als het komen tot één organisatie.
Op de Talentencampus gaat men uit van het ontwikkelingsperspectief van kinderen. De leerling moet centraal staan, zo vindt men, niet de geldstromen of de
school. Het ontwikkelingsperspectief betreft de mogelijkheden en talenten van het
kind. Voor sommige kinderen zijn de kerndoelen haalbaar, voor andere kinderen
niet. Het gaat erom te achterhalen welke doelen binnen het bereik van een kind
liggen.
Belangrijk is het ontwikkelingsperspectief: wat heeft het kind in huis, wat kan een
leerkracht bereiken. Dat is een ijkpunt. Tweede ijkpunt is teamwork: het samenwerken. Samen heb je meer expertise in huis en daarvan moet je ook gebruik
kunnen maken. Derde element: er in slagen om te werken met het schering- en inslagmodel, zoals dat bijvoorbeeld gebruikt wordt bij Wittering.nl. Met 'schering'
wordt bedoeld: werken volgens kernconcepten, zoals macht, energie en daar een
leeromgeving omheen bouwen van ongeveer 7 weken; met 'inslag' wordt bedoeld
taal, rekenen, kunstzinnige vakken Met kernconcepten werken, maakt het volgens
de geïnterviewden mogelijk om alle gradaties van begaafdheid een optimale kans
te geven.
De werkwijze wordt dus kindvolgend en pro-actief. Het is belangrijk goed in de
gaten te houden waar de kinderen zitten op de leerlijn en welke voortgang ze boeken ten aanzien van het realiseren van de doelen. Niet de leerlijnen en doelen
staan centraal, maar de ontwikkeling van kinderen waarbij de vorderingen in die
ontwikkeling voortdurend geduid worden in termen van die doelen en leerlijnen.
Volgens de SBO-school paste de ontwikkeling van de visie rond de campus bij de
schoolontwikkeling. Men was al bezig met het denken vanuit kenmerken van
kinderen en ontwikkelingsperspectieven.
Er wordt op de Talentencampus gewerkt met drie zones: open zone, half-open
zone, besloten zone. De open zone is voor kinderen die minder structuurbehoeftig
zijn (vooral BO-kinderen), van de SBO-kinderen zal een deel naar de open en een
deel naar de half-open zone gaan. Van de ZML- en ZMOK-kinderen zal een groot
deel naar de besloten zone gaan, maar een deel toch ook naar de half-open zone
en een enkeling naar de open zone. Maar men richt zich ook op hoogbegaafden.
Aanvankelijk voerde men daartoe gesprekken met mensen van de Leonardo83
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stichting. Inmiddels is besloten een eigen richting in te slaan omdat er niet voor
gekozen is om (de top van de) hoogbegaafden bij voorbaat als een afzonderlijke
basisgroep te zien.
De Talentencampus krijgt een flexibel gebouw. De zones moeten flexibel zijn: als
er op een bepaald moment meer leerlingen zijn voor de besloten zone, dan moet
het mogelijk zijn deze zone uit te breiden. Onderzocht moet worden hoe de leerlingen aan de zones zullen worden toegewezen.
Er zal ook een andere relatie met ouders ontwikkeld worden, onder meer om het
ontwikkelingsperspectief scherper in beeld te krijgen, omdat je met een ander
concept werkt en omdat je samen voor de opvoeding en de begeleiding van de
kinderen staat. De bij KPC-groep (expert) bestaande expertise met betrekking tot
educatief partnerschap met ouders wordt ingebracht.
Knelpunten bij de vernieuwing betreffen onder meer het gebouw, de financiën,
tijd. Een punt van aandacht is de vraag of men met vier brinnummers blijft werken of er drie zal opheffen. Wat voor gevolgen hebben de beide opties?
Bijvoorbeeld voor de aanmelding. Hoe zit het met vrijheid van schoolkeuze? Het
beheersconstruct en de juridische status behoeft aandacht. Welke bestuur wordt
'leading'? Wie wordt aanspreekpunt?
Doelen
De doelen (van het hele project) zijn:
1. Rijkere en stimulerende leeromgeving
2. Integratie bevorderen van kinderen die voorheen apart onderwijs kregen (de inclusiegedachte).
Het gaat dus zowel om fysieke integratie als om onderwijskundige integratie.
Ook 'leren van experts' is een belangrijk doel. Men wil interne know-how mobiliseren, maar ook landelijke ervaringen erbij betrekken. Men heeft de KPC-groep erbij
gehaald vanwege de expertise en ervaring met samenwerking tussen SO, SBO en
BO. Het gaat hierbij dus om de inhoudelijke expertise. Maar bij de vernieuwing
komen veel partners aan tafel. Er is sprake van een gecompliceerde communicatiestructuur (horizontaal, verticaal). Naast inhoudelijke expertise is ook expertise op
het gebied van de projectorganisatie nodig. Voor beide zaken zijn experts ingehuurd.
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Kernactiviteiten diepteproject
De subsidie van het Platform is toegevoegd geld; deze heeft deels tot nieuwe activiteiten geleid (zie Verspreiding) en deels tot intensivering van bestaande
activiteiten. De dieptepilot is in mei 2007 gestart en omvat o.a. een intensieve begeleiding van de betrokken scholen bij het werken met de nieuwe werkwijze,
raadpleging van experts, studiedagen en een interne conferentie. De expertmeeting en de interne conferentie uit het projectplan zijn gecombineerd. De
conferentie vond in november 2007 plaats. De conferentie was onder meer bedoeld voor overbrengen van expertise vanuit Wittering.nl en TOM-scholen.
Eerder was in het project al expertise opgedaan aan de hand van de ontwikkelingen rond passend onderwijs in Almere.
De dieptepilot richt zich onder meer door 'pilots' op het tot stand brengen van een
nieuwe werkwijze richting het in de toekomst werken met verschillende zones (zie
'De vernieuwing'). Dat werken met die zones kan pas als het gebouw klaar is. Deze
pilots zijn groepsoverstijgende experimenten: bijvoorbeeld groep 6, 7 en 8 die door
elkaar werken in het taallokaal, etc.
Verandering van de onderwijsinhoud wordt ook gezien als middel om de leerkrachten van de scholen meer met elkaar samen te laten werken en interessante
leeromgevingen te vormen.
Een andere kernactiviteit is het ontwikkelen van een kindvolgsysteem, via de
computer. Alle scholen moeten daar toegang toe hebben. Er is al een werkgroep
(ICT) hiermee bezig.
Draagvlak
Er is in het project vooral ook veel draagvlak ontwikkeld; daar is hard aan gewerkt, onder meer door de experts, aangezien de vernieuwing top-down is
gelanceerd. Ook bij de ouders moest draagvlak gecreëerd worden. Ouders zijn
uitvoerig gehoord en geïnformeerd. Geleidelijk aan raken alle partijen: bestuur,
directie, leerkrachten, ouders, op de een of andere manier betrokken bij het project. Er zijn al flinke slagen gemaakt, maar investeren in een verbreding en
versterking van het draagvlak blijft nodig.
Op de SBO-school onderschrijft iedereen op school de visie. Alle leerkrachten
zijn al bezig met de nieuwe werkwijze, met schoolbezoeken etc. Op de BO-school
was er in eerste instantie behoorlijk paniek. Ook ouders zijn geschrokken. Lang85
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zamerhand is er draagvlak ontstaan. Eén leerkracht staat er niet echt achter, maar
door studiedagen wordt deze leerkracht wel enthousiaster. De mogelijkheid bestaat dat sommige leerkrachten weggaan, omdat ze het moeilijk vinden om
volgens de nieuwe werkwijze te werken.
Samenwerking en inzet experts
De samenwerking betreft twee schoolbesturen en een stichting op het gebied van
welzijn, die kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en BSO regelt. Deze stichting
staat buiten de dieptepilot. Samenwerking voor hoogbegaafden met de Stichting
Leonardo is niet gelukt, vanwege een verschillende visie van de besturen op segregatie van hoog- of meerbegaafde kinderen.
Daarnaast is er samenwerking met experts, waaronder vier mensen van KPCGroep: een projectleider, een inhoudelijk begeleider en twee schoolbegeleiders,
die elk twee scholen begeleiden bij de pilots (het experimenteren met de nieuwe
werkwijze).
Er wordt ook samengewerkt met de regionale schoolbegeleidingsdienst. De mensen van de KPC-Groep leveren ook weer expertise aan van andere projecten in
het land, waaronder Gewoon Anders uit Almere. Expertise komt verder (oa. via
expertmeetings) van ervaringen van TOM-scholen en Wittering.nl.
Voor overleg, aansturing, coördinatie en communicatie zijn er verschillende groepen in het leven geroepen. Er is een stuurgroep en een projectgroep. De stuurgroep
bestaat uit de voorzitters van de beide besturen, de algemene directeur van de welzijnsstichting, de leden van het CvB van de beide stichtingen en de wethouder (voor
ruimtelijke ordening). Een expert van de KPC-groep is technisch voorzitter van deze stuurgroep. Hij zorgt ook voor communicatie en afstemming (op het niveau van
de drie partners). De stuurgroep zit één keer per maand of twee maanden om de tafel. De projectgroep (op stichtings- en directieniveau) bestaat uit: voorzitters CvB
en algemene directeur van de welzijnsstichting, de directeuren van de scholen en
een manager van de welzijnsstichting. Bij de projectgroep zit de expert van KPC
groep. De projectgroep komt één keer per maand of twee maanden bijeen.
Dan is er de Interne Coördinatiegroep (IC-groep), daarin zitten de directeuren,
enkele leerkrachten, een psycholoog van een bestuur en vertegenwoordigers van
de welzijnsstichting. In deze groep zit, wanneer nodig, ook de (inhoudelijke) ex86
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pert van de KPC groep. Deze groep komt ongeveer eens in de 3 á 4 weken bij elkaar.
Daarnaast zijn er werkgroepen gevormd. Er is een werkgroep rond ICT en leerlingvolgsysteem ('als kinderen met meer volwassenen te maken krijgen, is goed volgen
en vasthouden van de ontwikkeling erg belangrijk'). En er is een werkgroep rond
hoog- en meerbegaafden. Men wil zich daarop ook profileren, mede omdat bij
sommigen de angst bestaat dat de ontwikkeling leidt tot 'special care' basisonderwijs. Voorts is er samenwerking tussen de partners bij studiedagen, etc. De SBOschool zat bijvoorbeeld in de voorbereidingsgroep van de interne conferentie, die
betaald is vanuit de middelen voor de dieptepilots. Iedereen (ook onderwijsassistenten) die straks in de campus zit, deed mee aan de interne conferentie.
Er is een werkgroep ruimtelijke ordening (RO-groep), die samen met de KPCGroep de visie heeft vertaald naar huisvesting. Verder zijn er ambtelijke overleggen
over de bouw en de financiën, ter voorbereiding op de bijeenkomst van de stuurgroep met de wethouder.
De samenwerking tussen alle betrokkenen wordt door alle geïnterviewden positief
beoordeeld. De experts worden eveneens zeer positief beoordeeld.
Resultaten en evaluatie
Het overall project betreft - evenals de dieptepilot - een duurzame verandering.
Gezien de lange looptijd (in oktober 2010 zal het gebouw worden opgeleverd) is
er nog niet echt sprake van resultaten, anders dan de hierboven genoemde procesresultaten, zoals toegenomen draagvlak. Dat is gelukt via de projectgroep en de
IC-groep. De mensen in deze groepen dragen de ambitie volgens het bestuur ook
uit, bijvoorbeeld naar ouders toe.
Het vernieuwende karakter en de impulsen (via de interne conferentie) dragen bij
tot het succes van de vernieuwing tot nu toe. Externe deskundigen zijn ook enthousiast over het project. Ook op de scholen is er veel enthousiasme ontstaan, onder
meer over het werken volgens de nieuwe werkwijze, zoals in de pilots gebeurt. En
door de experts is er ook meer kennis gekomen bij de leerkrachten. Het besef is bijvoorbeeld doorgedrongen dat kinderen ook heel anders zijn dan vroeger (computer,
veel dingen tegelijk doen), dat de maatschappij enorm is veranderd en dat dit ook
om een ander soort onderwijs (meer prikkels en uitdaging voor kinderen) vraagt.
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Volgens de geïnterviewde expert is er op het punt van evaluatie enige vertraging
opgelopen. Men wil het proces op de scholen gaan monitoren, maar dat moet nog
in gang gezet worden. Van gegevensverzameling is nog geen sprake. Volgens het
bestuur en de scholen wordt er eigenlijk voortdurend geëvalueerd in gesprekken,
vergaderingen zowel wat betreft structuur en organisatie als wat betreft leerkrachtvaardigheden. Ook de pilots (het experimenteren met de nieuwe werkwijze)
worden in gesprekken steeds geëvalueerd.
Verspreiding
De vernieuwing is volgens het bestuur niet alleen bedoeld voor de twee participerende besturen, maar voor de regio. Men wil expertise opbouwen en die inbrengen
in de regio, misschien zelfs landelijk. Volgens de geïnterviewde voorzitter van een
CvB zouden de zaken die in dit project ontwikkeld worden ook op andere scholen
van het bestuur toegepast kunnen worden, zodat ook elders passend onderwijs mogelijk wordt en niet alle 'speciaal care' kinderen naar één plek gaan.
Men wil uiteindelijk een document opleveren dat een 'landelijke meerwaarde
heeft'. Dit document zal gaan over visie, het ontwerp, het proces en de proceservaringen. Het gaat hier dus om kennisdisseminatie. Als de campus er eenmaal is,
dan zal die ook opengesteld worden voor belangstellenden. Maar dat valt uiteraard buiten de dieptepilot.

5.3.3

Science op school (SOS)
In dit project gaat het om inbedding van techniek in het hele onderwijs, en al vanaf de peuterleeftijd. De dieptepilot is deel van een groter project, dat al vanaf
2005 loopt en zeker tot 2010 zal doorlopen. De middelen die voor de dieptepilot
zijn aangevraagd zijn dus toegevoegde middelen. Het project wordt vanuit verschillende subsidies gefinancierd, onder meer VTB. De subsidie van het Platform
PO betreft het vrijroosteren van de projectleider/leerkracht voor het maken van
materiaal.
De officiële aanvrager van de dieptepilot is het bestuur van het openbaar onderwijs
in de gemeente. Het bestuur heeft echter verder geen bemoeienis met het project en
is daarom dan ook niet geïnterviewd.
Er hebben interviews plaatsgevonden met:
- de projectleider, die leerkracht op de basisschool is;
- de directeur van de basisschool;
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- de tweede projectleider, die docent VO is en tevens expert is voor PO (in die
laatste hoedanigheid is hij geïnterviewd);
- een leerkracht van de basisschool, die tevens uitvoerder in het project is.
Bij deze vernieuwing gaat het om zeer bevlogen leerkrachten, die de kar trekken.
De directeur van de basisschool staat op afstand, naar eigen zeggen. Het bestuur is
niet betrokken.
Aanleiding
De aanleiding was: tanende belangstelling voor de bètavakken en een bezoek aan
Engeland voor een project rond science. Daarnaast speelt ook de invoering van het
vak techniek (2007) een rol. Men wilde een doorgaande leerlijn voor het vak. SOS
sluit aan bij het beleid om techniek te verbreden in het basisonderwijs (VTB).
De directeur en projectleider willen verder gaan dan alleen invoering van het vak
techniek: zij willen Science inbedden in het hele onderwijs op de school, vanaf de
peuters.
Op de VO-school (het Zernike College) waar de expert werkt, worden alle bètavakken geïntegreerd aangeboden. Er is daarbij een doorgaande lijn en een atelier
voor zelfstandig onderzoek. In het PO wil men hierbij aansluiten (zie verder De
Vernieuwing).
De vernieuwing
Wij bespreken hier het grote project, omdat de dieptepilot instrumenteel is in de
vernieuwing.
Op de website van Science op school staat het project als volgt samengevat:
" 'Science op School' (2006-2011) is een meerjarig project waarbij de sciencevakken natuurkunde, scheikunde, biologie, verzorging en techniek door middel van
een thematisch-concentrische aanpak aangeboden wordt. De invalshoek verschilt
per leeftijdsgroep (ervaringen opdoen, verklaringen zoeken, proefondervindelijk
vaststellen, abstraheren). Via een doorgaande leerlijn en een activerende didactiek
(leren door doen) worden sciencelessen gegeven aan kinderen van 2/3 jaar tot en
met 15 jaar (een doorgaande lijn peuterspeelzaal-basisschool-voortgezet onderwijs). De afkorting van 'Science op School', t.w. S.O.S., wil aangeven dat het in
Nederland slecht gesteld is met het zg. bètaonderwijs. (...) Dit project wil een interessante oplossing bieden voor dit probleem ook in de vorm van na- en
buitenschoolse activiteiten, opleiden van studenten op lerarenopleidingen en de in89
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richting van een zg. ervaringsmuseum. Het project wil science aanbieden aan alle
leerlingen, w.o. leerlingen van het speciaal onderwijs. Er wordt gebruik gemaakt
van meervoudige intelligentie en het leeronderzoek van David Sousa (o.m.
kunst/verbeelding als stimulans voor het oplossingen bedenken binnen het scienceonderwijs). Daarnaast wordt voorkomen dat het taalgebruik voor taalzwakke kinderen een belemmering is voor deelname aan het science-onderwijs."
Volgens de projectleider zal er ook sprake zijn van integratie met de vakken rekenen, taal, wereldverkenning en cultuur. ICT wordt ingezet voor sturing, gaming,
portfolio en toetsing.
De activiteiten die in het kader van het gehele project worden uitgevoerd zijn:
- Lesmateriaal ontwikkelen
- Ontdekpleinen
- Sciencelab
- Buitenactiviteiten (natuur-, ruimtepad e.d.) en excursies
- Meerdaags sciencekamp
- Werkplaats-atelier
- Labboek
- Portfolio
- Naschools en voorschools aanbod
- Verspreiding naar volgscholen, workshops, dvd
- Sciencecentrum
- Incidenteel: scienceweek
Opgemerkt is dat subsidie en daarmee de continuïteit van het project een groot
knelpunt is, zeker wanneer de dieptepilotsubsidie stopt.
Doelen
De doelen van het gehele project zijn:
- bèta-kennis en -belangstelling voor science vergroten;
- science inbedden in het hele onderwijs op de (brede) school, vanaf de peuters entot in het VO.
De aanleiding bepaalt dus het doel van het project. Leren van experts lijkt geen
doel.
Samenwerken met de scholen is zeker een doel, ook met het VO. En die samenwerking was er al. Daarom loopt de samenwerking met betrekking tot het project ook
vrij makkelijk.
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Kernactiviteiten dieptepilot
De dieptepilot betreft het ontwikkelen van materiaal voor SOS (ontdekdozen,
stuurkaarten, doe-dozen, etc.) en het uittesten daarvan. Uitgangspunt daarbij is dat
taal geen barrière mag vormen voor het vak science. Het materiaal zal zelfs ook
een verrijking van het taalonderwijs zijn. En er wordt gewerkt aan een leerkrachtinstructie (via dvd), waarvoor filmopnames worden gemaakt. De subsidie wordt
gebruikt voor het (deels) vrijroosteren van twee leerkrachten hiervoor: de projectleider/leerkracht binnen de PO-school en de tweede leerkracht (voor de
onderbouw) binnen de PO-school.
Er is ten tijde van de interviews al veel materiaal ontwikkeld. In het schooljaar
2008-09 wil men met het materiaal aan de slag.
Draagvlak
Er is een centraal overleg geweest voorafgaand aan het project. Aan de hand van
onderzoek van David Sousa is verteld dat het nodig was op een andere manier les te
geven: aanschouwelijker en geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs. De leerkrachten
staan erachter. Er is draagvlak op alle niveaus. Er is een sciencewerkgroep: van iedere bouw zit daar een vertegenwoordiger in.
Samenwerking en inzet experts
Er zijn vier PO-scholen die meedoen aan het project, waaronder een SO school. De
BO-scholen zijn ofwel Dalton ofwel Jenaplan. De school waaraan de projectleider
verbonden is, is de trekker. De scholen vallen onder het aanvragende bestuur.
Daarnaast zijn er volgscholen, ook buiten het bestuur.
Verder doen ook de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang mee. Ook het Zernike
college (VO) is een partner: er is een sterke samenwerking met deze school (onder
meer met de geïnterviewde medeprojectleider). Er wordt een doorgaande lijn met
het VO ontwikkeld. Er zal ook sprake zijn van tutorleren, onder meer door leerlingen uit het VO in te zetten in het PO.
De directeur heeft met de andere twee BO-scholen directieoverleg over dit project,
eens in de twee maanden. Maar er moet nog een netwerk met de volgscholen ontstaan.
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Het team wordt geïnformeerd in workshops over de vorderingen van het project. De
geïnterviewde onderbouwleerkracht die betrokken is bij het project heeft ook regelmatig contact over de doorgaande lijn met de bij de school behorende
peuterspeelzaal.
De samenwerking tussen de projectleiders en uitvoerende leerkracht is erg goed,
maar ook die met de leerkrachten binnen de school (waar materiaal uitgetest
wordt). De samenwerking met andere scholen beoordeelt men als positief en ook
als frustrerend. Wat dat laatste betreft: er is te snel contact gezocht met basisscholen
en gevraagd of ieder mee wilde doen. Maar men had nog niet voldoende te bieden.
De experts zijn feitelijk de twee projectleiders, die al vanaf 2005 projectleider zijn.
Hun expertise betreft met name de didactiek voor SOS. Daarnaast zijn twee hogescholen partners: studenten van de hogescholen helpen met de ontwikkeling van
materiaal, doen duostages (pabo- en ict studenten/techniekstudenten), maken games. En een van de hogescholen helpt een sciencelab ontwikkelen. Omgekeerd
brengt de projectleider via lessen en workshops (met name op het gebied van science en didactiek) expertise van de basisschool naar de hogeschool. Science wordt
ook een minor op de hogeschool.
De afdeling onderwijskunde van de RuG is als expert bij het project betrokken om
effectmetingen te gaan doen en het proces te monitoren.
Resultaten en evaluatie
Het project betreft een duurzame verandering. Men wil het profiel 'science' aan deze school hangen.
Voor de zomervakantie van het schooljaar 2007-08 is voor de kleutergroepen alles
ontwikkeld: proeven, meubilair (ontdekkasten), materiaal, storylines. De implementatie vindt plaats door video-instructie van de leerkrachten. Dat is in voorbereiding.
Dit schooljaar moet men in de onderbouw al gaan werken aan de thema's. Voor de
onderbouw is het project nog niet af: er moet nog meer ontwikkeld worden, zoals
natuurpaden, sloopkasten, etc.
Straks is de opbrengst een concentrische leerlijn, rond thema's dus, en een doorgaande leerlijn. De uiteindelijke beoogde opbrengst zijn leerlingprestaties op het
gebied van science. De samenwerking met de partners is ook een opbrengst.
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De evaluatie wordt in een later stadium door de RuG gedaan. Aan het eind van de
VTB-subsidie is er een toets (wordt opgenomen in de Cito-toets) ontwikkeld om de
prestaties te meten op het gebied van techniek. Naast leerlinggegevens worden dan
ook leerkrachtgegevens verzameld (attitude en professionaliteit leerkrachten). Maar
het proces wordt ook gemonitord door de projectleiders zelf. Dat wil zeggen dat elke stap geëvalueerd wordt. Deze evaluatie betreft het gehele project.
Verspreiding
De school was in het begin zoveel tijd kwijt met het informeren van andere scholen,
dat de ontwikkeling stagneerde. Daarom hebben ze de breedtestrategiesubsidie ook
niet aangevraagd, hetgeen wel de bedoeling was.
Verspreiding vindt onder meer plaats via een website, waarop de producten (het
materiaal) komt te staan. En er komt een conferentie aan het eind van het gehele
project SOS.
Men wilde in elk geval met alle scholen waarvan leerlingen naar het Zernike (de
betrokken VO school) gaan de leerlijn ontwikkelen. En men wil de basisscholen die
met SOS gaan werken ook begeleiden bij het verkrijgen van subsidies (VTB geld).
De school stelt zich nu al open voor anderen. Straks, als het sciencelab er is, zal dat
nog meer het geval zijn. Het materiaal zal voor iedereen beschikbaar zijn via de site, zonder copyrights. Ook de handleidingen, de (instructie)filmpjes, etc. Daaraan
wordt met de ict-afdeling van een van de hogescholen gewerkt.

5.3.4

Digitale didactiek

'Digitale didactiek' betreft het vak Engels op de basisschool. Aanvrager van de
dieptepilot is een bestuur. De aanvraag staat in dienst van een groter project (Early Bird: Engels in het basisonderwijs), dat al vanaf 2003 loopt. Voor het
onderwerp Digitale Didactiek is wel een apart projectplan geschreven, waarvoor
de dieptepilotgelden, naast andere gelden, zijn aangevraagd. De middelen die
voor de dieptepilot zijn aangevraagd zijn dus toegevoegde middelen. Aan de subsidie voor Digitale Didactiek zijn door de partners nog middelen voor personele
kosten toegevoegd.
Er zijn interviews gehouden met:
- de projectleider;
- een leerkracht/uitvoerder;
- een expert, werkzaam bij de Pabo.
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De dieptepilot bleek in de interviews moeilijk te scheiden van het grote project.
Aanleiding
De aanleiding voor de aanvraag 'Digitale Didactiek' is dat er onvoldoende native
speakers Engels zijn om het grotere project ('Early Bird': Engels in het basisonderwijs) uit te voeren en dat de reguliere leerkrachten in het basisonderwijs niet goed
in staat zijn om Engels te geven. Dat wordt opgelost door de digitale didactiek: een
goedkoop alternatief voor het inhuren van native speakers voor Engels op de basisschool. De ambitie was er al om aan digitale didactiek te werken. Het extra geld
voor de dieptestrategie heeft een verdieping mogelijk gemaakt.
Het project sluit aan bij het nieuwe leren en bij andere vormen van onderwijs waarbij meer individueel gewerkt wordt. Bovendien sluit het project aan bij de
ontwikkelingen rond ICT in het onderwijs.
De vernieuwing
We bespreken hier de dieptepilot, omdat de pilot op zich een vernieuwing betreft.
Het grotere project betreft de invoering van Engels op de basisschool. Dit is al ingevoerd. De dieptepilot Digitale Didactiek is in mei-juni 2007 gestart. De pilot
duurt ongeveer een jaar. In het najaar van 2007 is materiaal ontwikkeld door drie
native-speaker leerkrachten Engels. Het project bevond zich tijdens de interviews in
de pilotfase, die het uittesten van de instrumenten (lessen op de computer) op drie
scholen betreft. Deze fase duurt een maand.
Het project speelt zich af op het niveau van leerkrachten, van directies en bestuur
(d.w.z. het grotere project Engels in het basisonderwijs valt onder het bestuur). Directies zijn in zoverre betrokken, dat ze toestemming geven tot uitproberen van het
ontwikkelde materiaal op hun school. De groepsleerkrachten vormen de kern van
de pilot Digitale Didactiek.
Het ontwikkelen van Digitale Didactiek is erg nieuw. Uitgezocht moet worden in
hoeverre het in de ICT omgeving van afnemende scholen past. Je moet goede materialen zoeken, maar je mag dat materiaal niet zomaar gebruiken of van internet
halen. De vraag is ook of internetsites gelinkt mogen worden aan de lessen. Hoe
zit het met copyright? Er zitten dus juridische aspecten aan (gebruik en eigendomsrechten), die mogelijk een knelpunt vormen. Een knelpunt is ook dat slechts
75% van de gevraagde subsidie door het PO Platform Kwaliteit en Innovatie is
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toegekend. Met dat geld moesten wel alle voorgestelde activiteiten uitgevoerd
worden.
Doelen
De doelen in het plan zijn wat algemener geformuleerd dan hetgeen in de interviews wordt aangegeven. Het doel is volgens de geïnterviewden het ontwikkelen
van (digitaal) materiaal voor het Engelse taalonderwijs op basisscholen, zodat
(toekomstige) reguliere leerkrachten er mee kunnen werken.
Doel is ook dat de leerkracht de groepsactiviteiten en individuele activiteiten op het
gebied van Engels op elkaar kan afstemmen, zodat wat er aan de computer gebeurt
integraal onderdeel vormt van waar de klas mee bezig is. De doelen betreffen dus
zowel materiaalontwikkeling als didactiek.
Kernactiviteiten dieptepilot
Kernactiviteiten zijn het ontwikkelen en uittesten van instrumenten en het ontwikkelen van een cursus voor leerkrachten om met de Digitale Didactiek te werken.
Dat laatste doen de ontwikkelaars samen met een ICT deskundige van Early Bird.
Ten tijde van het interview was men bezig met een pilot: het uittesten van lessen.
Hiertoe waren er in drie scholen (een gewone school, een montessori- en een daltonschool) computers gezet. Daarop staan kant en klare lesplannen en een
internetsite die nodig zijn voor de lessen. Het uitproberen duurt een maand. De
leerkrachten hebben hiervoor ook instructie gekregen van één van de ontwikkelaars. Na de uitprobeerfase wordt er feedback gegeven. Vervolgens worden meer
lessen gemaakt, waar ook de pabo bij betrokken zal zijn, en zullen er meer scholen
betrokken worden bij de pilot.
Draagvlak
Het initiële plan is van de projectleider en de aanvraag is in samenspraak met de
scholen gedaan. Er is draagvlak bij het veld (de scholen die betrokken zijn bij Engels in de basisschool) voor de Digitale Didactiek en ook bij de Pabo-opleiding en studenten. De ontwikkeling van het materiaal is een welkome ontwikkeling voor al
deze betrokkenen. Deelname aan de pilot vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
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Samenwerking en inzet experts
De feitelijke samenwerking op het moment dat de case werd uitgevoerd betrof het
ontwikkelen van materiaal door drie native-speaker-leerkrachten die verbonden zijn
aan basisscholen. De leerkrachten geven aan welke onderwerpen passen bij de
leefwereld van hun kinderen en daar wordt in de ontwikkeling van het materiaal en
de didactische principes rekening mee gehouden. En dat materiaal wordt vervolgens ook weer uitgetest op verschillende scholen.
In de toekomst worden de lessen ook door studenten en reguliere leerkrachten uitgevoerd. Deze groepen zullen de ervaringen delen (mogelijkheden en knelpunten
bespreken) en overleggen met het oog op nieuw te ontwikkelen materiaal.
Op het moment dat de casestudies werden uitgevoerd was de expert, werkzaam bij
de Pabo, nog niet direct betrokken bij de dieptepilot Digitale Didactiek, maar wel
bij het grotere project. Hij zal vooral in het kalenderjaar 2008 betrokken zijn bij de
pilot Digitale Didactiek. Er zal dan door studenten van de Pabo, die een minor 'Early Bird' gaan volgen, materiaal ontwikkeld en uitgetest worden. Als het materiaal
eenmaal ontwikkeld is, zal het een vaste plek krijgen in het opleidingscurriculum.
De expert is niet bekend met de andere partners in de dieptepilot Digitale Didactiek.
Volgens het projectplan is ook een ROC als expert betrokken bij de dieptepilot.
Volgens het projectplan levert het ROC studenten die de database kunnen ontwikkelen en die kunnen helpen bij de ontwikkeling van materialen. De kwaliteit van
studenten bleek echter niet voldoende om echt input te kunnen krijgen. De samenwerking met het ROC zal in de toekomst plaatsvinden en valt dus buiten de
dieptepilot.
Ook AT Consult is een partner, maar dan voor de projectbegeleiding.
Resultaten en evaluatie
De vernieuwing voldoet tot dusver aan de verwachtingen, hoewel dat volgens een
van de geïnterviewden nu nog niet te zeggen is. Het loopt goed, maar de resultaten
van de uitgeteste materialen zijn nog niet bekend.
Het betreft een duurzame verandering: het is echt de bedoeling dat meer scholen
straks met de digitale didactiek aan de slag gaan om Engels te kunnen geven.
Noodzakelijke voorwaarde: bereidwilligheid bij de leerkrachten is nodig.
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De pilots worden gezien als goede voertuigen om dingen uit te proberen, maar er
zijn wel beperkingen. Zo zijn de computers niet aangesloten op het netwerk. Een
kind van groep 3 kan in de testfase niet zelf achter de computer werken, hetgeen
wel de bedoeling is. Ondanks de beperkingen leert men toch wel van de pilotfase.
De dieptepilot wordt gemonitord en geëvalueerd. Eens in de twee maanden zijn er
besprekingen over het project. Er is een werkgroep van Early Bird om het project
te evalueren, samen met leerkrachten die de lessen maken. Dat gebeurt in vergaderingen. Er komt ook een verslag en een rondetafelconferentie waarop de
stakeholders worden uitgenodigd (Kennisrotonde, Platform PO, scholen).
Verspreiding
De opbrengsten van de dieptepilot - materiaal (lessen) en een cursus voor leerkrachten - worden verspreid. In de toekomst zal door de stages van de Pabo-studenten
met het nieuwe materiaal ook de leerkracht die met het materiaal moet gaan werken
zicht op de didactiek krijgen. Het is een manier om de kennis over te dragen. Dat
geldt alleen voor de scholen waar een student stage loopt. Alle Early Bird scholen
(scholen die Engels aanbieden) hebben te maken met een coördinator Engels, die
namens het Early-Bird-project kennis heeft van digitale didactiek en het materiaal
en deze kennis over kan dragen.
Het is de bedoeling dat straks tientallen scholen met het materiaal aan de slag gaan
en daarvoor ook een cursus krijgen. Buiten het bestuur zijn er ook al andere scholen
die met Engels in het basisonderwijs bezig zijn. Uitwaaiering zal eerst naar deze
scholen gaan en later ook naar andere scholen.

5.3.5

Samenvattende opmerkingen

We zien dat de hierboven beschreven pilots in vele opzichten zeer divers zijn. De
dieptepilots zijn alle onderdeel van een grootscheepse vernieuwing, waarbij het om
een groot aantal activiteiten gaat met een groot en divers aantal partners. Grote gemene deler is de inzet van experts, die vanwege het terrein van de vernieuwing ook
verschillende deskundigheden hebben en uit verschillende instellingen (landelijk
pedagogisch centrum, Pabo, VO-school) afkomstig zijn. Een andere grote gemene
deler is de verspreiding van kennis en/of producten.

97

Innovatiemonitor Primair Onderwijs

5.4

Evaluatie dieptepilots

5.4.1

Constructie van de evaluatievragenlijst

Het doel van de evaluatie van de dieptepilots was om een beknopt overall beeld te
krijgen van de ervaringen met en opbrengsten van pilots die met de subsidie voor
'leren met experts' zijn uitgevoerd.
Twee bronnen vormden de input voor de constructie van de evaluatievragenlijst:
de analyse van de plannen voor de dieptepilots en de casestudies van de drie dieptepilots. De analyse van de plannen voor de dieptepilots betrof de volgende
onderwerpen: domein, aanleiding (extern/intern), doelen, experts, samenwerking,
draagvlak, kernactiviteiten, (beoogde) resultaten, (beoogde) evaluatie, verspreiding van de opbrengsten. In de casestudies zijn verdiepende vragen rond dezelfde
onderwerpen gesteld De gegevens uit de plananalyse en de verdiepende informatie uit de casestudies zijn gebruikt om de vragenlijst van antwoordcategorieën te
voorzien. In de vragenlijst is specifiek aandacht besteed aan leren met experts en
de condities daarvoor, waarvoor ook de studie van Blok & Van Eck (2008) is geraadpleegd. De definitieve vragenlijst is tot stand gekomen in samenspraak met
de opdrachtgever, het PO Platform Kwaliteit en Innovatie.
Hieronder volgt een verantwoording van de vragen die in de evaluatievragenlijst
zijn opgenomen.
Algemeen
De dieptepilots of de vernieuwingen waar de dieptepilots onderdeel van zijn,
kennen blijkens de resultaten van de plananalyse een enorme variëteit, zowel in
domein als in aansturing, bereik, niveau, etc. De domeinen zijn uit de plananalyse
al duidelijk geworden. Uit de plananalyse en de casestudies bleek dat sommige
vernieuwingen zich op bestuurlijk niveau afspelen (bestuur is trekker of sterk betrokken), dat andere een initiatief van een school betreffen en zich met name op
dat niveau afspelen en dat andere weer een initiatief vormen binnen een groter
project. De projectleider (vaak initiatiefnemer) bleek een leerkracht te kunnen
zijn, maar ook een voorzitter van een schoolbestuur of twee bestuursvoorzitters
samen. Om deze variatie in kaart te brengen zijn in de vragenlijst vragen opgenomen over organisatie, projectleiderschap en initiatief, ook om na te gaan in
welke mate de aansturing top-down of bottom-up heeft plaatsgevonden
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Uit de analyse van de plannen is duidelijk geworden dat meer dan de helft van de
dieptepilots met aanvullende subsidies werkt. Voor hen is de impuls vanuit het
Innovatieplatform dus ‘toegevoegd’ geld aan activiteiten die vaak al gestart waren
vóór en/of nog doorlopen ná de subsidieperiode van het Innovatieplatform. Vaak
is er ook sprake van geld uit allerlei verschillende potten. Soms is de dieptepilot
een apart project binnen een groter geheel, en is er in dat aparte project ook weer
sprake van verschillende subsidies.
Uit de plannen waarbij de dieptepilot onderdeel is van een groter geheel, werd
soms ook niet duidelijk wat nu bij de dieptepilot hoort en wat niet. In de evaluatievragenlijst is daarom bij sommige vragen een onderscheid gemaakt tussen de
dieptepilot en het grotere project.
Aanleiding, doelen en activiteiten
Uit de analyse van de plannen bleek dat er een grote diversiteit aan aanleidingen
is, lopend van achterblijvende prestatie tot 'de politiek'. De in de plannen genoemde aanleiding betreft in veel gevallen ‘het grotere project’. Ditzelfde geldt
voor het doel. De doelen liggen immers vaak in het verlengde van de aanleiding.
Toch is er voor de dieptepilot wel vaak een apart doel te achterhalen, zo blijkt uit
de casestudies. De vragenlijst bevat daarom een vraag over de aanleiding voor het
gehele project en/of de dieptepilot en een vraag over de doelen, specifiek voor de
dieptepilot.
In de analyse is een groot aantal activiteiten aan het licht gekomen. Niet altijd was
duidelijk welke activiteiten deel uitmaakten van de dieptepilot. Daarom is in de
evaluatievragenlijst gevraagd welke kernactiviteiten er specifiek in de dieptepilot
worden uitgevoerd.
Samenwerking en experts
Uit de analyse van de plannen en de casestudies bleek dat de samenwerking met
andere scholen of instellingen in de dieptepilot soms anders of beperkter is dan in
het gehele project. Verder bleek dat er een groot aantal experts genoemd wordt.
Lang niet in alle gevallen lijken die experts ook direct betrokken bij de dieptepilot. Er is daarom voor gekozen om de vraag naar samenwerking met scholen,
andere instellingen en experts te stellen voor het grotere project en apart voor de
dieptepilot.
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Draagvlak
Uit de analyse van de plannen is weinig informatie over draagvlak(ontwikkeling)
gekomen. In de cases is daar specifiek naar gevraagd. Draagvlak creëren bleek
daar soms een specifiek aandachtspunt of resultaat, bijvoorbeeld van de inzet van
experts. In de vragenlijst is draagvlak bevraagd als aandachtspunt (mogelijk knelpunt) en als resultaat (onder meer door de inzet van experts).
Resultaten/opbrengsten
Uit de analyse van de plannen bleek dat de (verwachte/beoogde) resultaten in het
verlengde van de doelen liggen, hetgeen ook te verwachten is. De casestudies
vonden te vroeg plaats om iets over feitelijke resultaten te zeggen. De evaluatie
van de dieptepilots vond later plaats, zodat er in de vragenlijst wel vragen over resultaten opgenomen konden worden. Er is gevraagd naar verschillende typen
resultaten of opbrengsten van de dieptepilot, zowel op proces- als op productniveau:
- het uitgevoerd hebben van de activiteiten;
- het bereikt hebben van de doelen;
- in hoeverre de werkvloer bereikt is op het punt van draagvlakontwikkeling of
verandering;
- wat het oordeel is over de inbreng van experts in de uitvoering;
- wat er extra mogelijk is gemaakt door de subsidie voor de dieptepilot, wanneer
het om een groter project ging. Deze vraag is open gesteld, om wat meer verdiepende informatie te krijgen.
Voorts is ook naar het oordeel over de stimuleringsregeling als stimulans voor
vernieuwing gevraagd en er is gevraagd in hoeverre de projectleiders tevreden
waren over de 'technische' aspecten van de stimuleringsregeling (omvang van de
subsidie, wijze van aanvragen en verantwoording afleggen).
Uit de casestudies bleek dat er ook nogal wat knelpunten waren in de uitvoering
(gebrek aan financiën, tijd, communicatie, draagvlak, etc). Ook hier is een vraag
over gesteld, omdat deze de uitvoering van een vernieuwing kunnen belemmeren.
Verspreiding
In de helft van de plannen bleek niets over de wijze van verspreiding van de resultaten te staan. Dit aspect is daarom in de vragenlijst expliciet opgenomen. Ook
is gevraagd in hoeverre dit al heeft plaatsgevonden. Verspreiding van de opbreng100
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sten zal pas aan het eind van het (gehele) project plaatsvinden; in geval van een
groter project (dieptepilot overstijgend) zal van verspreiding immers nog geen
sprake zijn geweest.
Evaluatie
In de plannen is lang niet altijd een evaluatie van de dieptepilot en/of het grotere
geheel genoemd. Daarom is er in de evaluatievragenlijst expliciet gevraagd naar
of er geëvalueerd wordt en zo ja hoe en aan de hand van welke gegevens. Ook is
gevraagd of er experts bij de evaluatie betrokken zijn. De evaluatievragen betreffen specifiek de dieptepilot.
De vragenlijst is opgenomen als bijlage 7. Hieronder rapporteren we de resultaten
van de evaluatie.

5.4.2

De dieptepilots geëvalueerd

Voor de evaluatie kwamen 58 dieptepilots in aanmerking. Twee van de zestig zijn
tussentijds afgevallen. Het evaluatieformulier is door 52 van de 58 dieptepilots,
90 procent, ingevuld. Onderstaande beschrijving betreft de 52 dieptepilots die het
evaluatieformulier hebben ingevuld en teruggestuurd.
Hieronder komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde: organisatie, aanleiding, doelen, kernactiviteiten, besteding subsidie, samenwerking,
inzet van experts, opbrengsten, tevredenheid, verspreiding en evaluatie.
Organisatie
Het merendeel van de dieptepilots, 32 pilots (62 procent) maakt deel uit van een
groter project, dat al eerder gestart is. De looptijd van de grotere projecten is van
11 maanden tot 6 jaar, gemiddeld 40 maanden. De einddata van deze projecten
ligt in de meeste gevallen een stuk verder dan 2008. Sommige projecten lopen
zelfs door tot in 2012. Dit heeft consequenties voor de evaluatie van de dieptepilot: veel van de doelen en geplande activiteiten zullen dan mogelijk niet gehaald
respectievelijk uitgevoerd zijn.
De dieptepilots duren volgens opgave 10 tot 60 maanden. Ruim de helft van de
pilots (53 procent) duurt maximaal een jaar. De einddatum van de dieptepilots varieert nogal. Sommige pilots waren volgens opgave al in 2007 afgelopen; andere
lopen door tot in 2010.
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Uit de plananalyse kwam al naar voren dat de dieptepilots of de vernieuwingen
waar de dieptepilots onderdeel van zijn, een enorme variëteit kennen, zowel in
aansturing, als in bereik, niveau, etc. Gevraagd is daarom op welk organisatorisch
niveau de dieptepilot en het eventuele grotere project zich afspeelt en wat de
functie van de projectleider en de initiatiefnemer van de dieptepilot is, ook om na
te gaan of de aansturing top-down of bottom up heeft plaatsgevonden.
We zien in tabel 5.2 dat de dieptepilot zich op verschillende niveaus afspeelt: op
het niveau van één bestuur, van meerdere besturen, van het samenwerkingsverband, of 'anders'. 'Anders' betekent dat er meerdere niveaus zijn ingevuld,
bijvoorbeeld 'samenwerkingsverband' en 'meerdere besturen', of 'samenwerkingsverband' en 'gemeente' en soms ook het bedrijfsleven of een hogeschool. We zien
in tabel 5.3 dat de dieptepilot zich in vrijwel alle gevallen op hetzelfde organisatorisch niveau afspeelt als het eventuele grotere project.
Tabel 5.2 Organisatorisch niveau waarop de dieptepilots zich afspelen (aantallen en percentages)
Aantal
Percentage
Samenwerkingsverband
Eén bestuur
Meerdere besturen
Anders
Totaal

13
17
13
9
52

25,0
32,7
25,0
17,3
100,0

Tabel 5.3 Organisatorisch niveau waarop de dieptepilots en 'grotere projecten' zich afspelen
aantallen)
Organisatorisch niveau dieptepilot
Organisatorisch niveau
'grotere project'

SWV

Samenwerkingsverband

10

0

0

0

Eén bestuur

0

9

0

0

Meerdere besturen

0

0

5

0

Anders

0

1

0

7
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De projectleiders van de dieptepilots zijn vaak coördinatoren van samenwerkingsverbanden WSNS, vooral als het project zich ook op het niveau van het
samenwerkingsverband afspeelt (zie tabel 5.4). Daarnaast wordt de functie van
projectleider ook vervuld door schoolleiders, externe deskundigen, bestuursleden
of - minder vaak voorkomend - leden van de algemene directie en leerkrachten/intern begeleiders. De categorie 'anders' is divers: combinaties (met
bestuursleden of directeuren van REC's) komen veel voor. Soms wordt de projectleiding dus door meerdere personen uitgevoerd (bijvoorbeeld een extern
projectleider en een stafmedewerker van het bestuur), soms betreft het een niet in
de lijst voorkomende functionaris, bijvoorbeeld 'directeur dienst ambulante begeleiding cluster 2 en 4', 'directeur expertisecentrum', soms was uit het gegeven
antwoord niet op te maken of het om een bestuurslid of anderszins ging ('onderwijskundig beleidsmedewerker').
Als er sprake is van een groter project, waar de dieptepilot deel van uitmaakt, dan
is de projectleider van de dieptepilot in veel gevallen (62 procent) ook de projectleider van het gehele project. De projectleider is in veel gevallen (73 procent) ook
de initiatiefnemer van de dieptepilot. In de meeste gevallen lijkt er dus sprake van
een top-down initiatief en aansturing.
Tabel 5.4 Functie van de projectleiders van de dieptepilots (aantallen en percentages)
Functie
Aantal
Percentage
Leerkracht/IB-er

3

5,8

Schoolleider

7

13,5

Bestuurslid

6

11,5

Lid algemene directie

4

7,7

12

23,1

Coördinator samenwerkingsverband
Extern deskundige

7

13,5

Anders/combinatie

12

23,1

Niet ingevuld
Totaal

1

1,9

52

100,0

Aanleiding
De plananalyse (zie 5.2) liet zien dat de aanleiding voor de dieptepilot ófwel
schoolinterne zaken (onder meer achterblijvende prestaties van leerlingen) betreft
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ófwel politiek/maatschappelijke ontwikkelingen. In de evaluatie is daar nog eens
expliciet naar gevraagd. Voor vrijwel alle dieptepilots (96 procent) geldt dat
schoolinterne ontwikkelingen (mede) de aanleiding vormde tot de innovatie. Voor
bijna de helft van de scholen (46 procent) spelen ook politiek/maatschappelijke
ontwikkelingen daarbij een rol. Vooral 'passend onderwijs' bleek vrij vaak (in negen gevallen) mede de aanleiding te zijn voor de dieptepilot (of het grotere
project). Andere 'politiek/maatschappelijke' aanleidingen waren het tekort aan
schoolleiders of personeelsbeleid in het algemeen (3x), de positie van bètavakken in het onderwijs (2x), de veranderde rol van het inspectietoezicht (2x); de
verander(en)de maatschappij en leerlingen (2x); aandacht voor kwaliteitszorg
(1x), culturele vorming en erfgoededucatie (1x), aandacht voor stadswijken (1x).
Doelen, kernactiviteiten en besteding subsidie
Uit de plananalyse werd niet goed duidelijk wat nu de doelen waren van de dieptepilots, anders dan verbeteren van prestaties. We hebben in de evaluatie expliciet
gevraagd naar de primaire doelen, dat wil zeggen de doelen waarop de dieptepilots zich direct richten. Verbetering van leerprestaties is niet in de lijst
opgenomen, omdat dat uiteindelijk altijd het (eind)doel is.
De meest genoemde primaire doelen van de dieptepilot zijn: deskundigheidsbevordering, visieontwikkeling, ontwikkeling kwaliteitszorg, verbetering van de
leeromgeving, ontwikkeling doorgaande leerlijn, verandering klassenorganisatie
en ontwikkeling onderwijsconcept (zie tabel 5.5). Ook ontwikkeling van het
zorgaanbod of een zorgstructuur is een vaak genoemd doel, hetgeen ook voor de
hand ligt gezien het feit dat 'passend onderwijs' een veelgenoemde aanleiding
voor de dieptepilot was. Andere doelen, voor zover ze niet deels overlapten met
de lijst in tabel 5.5 of daarin onder te brengen waren, zijn: afstemming tussen
binnen- en buitenschools leren, opleiden in de school, co-teaching, onderzoek
naar het effect van voorschoolse educatie bij peuters bij een doorgaande leerlijn.
Vaak zijn meerdere doelen genoemd.
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Tabel 5.5 Primaire doelen van de dieptepilots, in aflopende volgorde van voorkomen (aantallen en percentages)
Doelen
Aantallen
Percentage
Deskundigheidsbevordering
Visieontwikkeling
Verbetering leeromgeving
Ontwikkeling kwaliteitszorg
Ontwikkeling doorgaande leerlijn
Verandering klassenorganisatie
Ontwikkeling onderwijsconcept
Ontwikkeling zorgaanbod/-structuur
Ontwikkeling materiaal
Ontwikkeling personeelsbeleid
Ontwikkeling leerlijn (nieuw vak)
Vormgeven identiteit

41
25
22
22
19
19
19
18
10
9
7
5

78,8
48,1
42,3
42,3
36,5
36,5
36,5
34,6
19,2
17,3
13,5
9,6

Uit de plananalyse bleek ook dat er een groot aantal activiteiten in het kader van
de dieptepilot uitgevoerd zouden worden. Uit onderstaande tabel (5.6) blijkt dat
veelvoorkomende kernactiviteiten (in minstens de helft van de dieptepilots) zijn:
scholing en training van leerkrachten of intern begeleiders, een andere werkwijze
ontwikkelen, uitproberen of implementeren, coaching en begeleiding van leerkrachten of intern begeleiders, inventarisatie/onderzoek.
Om de geplande activiteiten te kunnen uitvoeren wordt vaak personeel ingehuurd
(zie tabel 5.7) of vrijgeroosterd. Daarvoor wordt de subsidie ingezet. Daarnaast
wordt de subsidie ingezet voor materiële kosten.
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Tabel 5.6 Kernactiviteiten die in het kader van de dieptepilots worden uitgevoerd, in aflopende
volgorde van voorkomen (aantallen en percentages)
Kernactiviteiten
Aantallen
Percentage
(n=51)
Scholing/training van leerkrachten/IB-ers/directie
(Andere) werkwijze ontwikkelen/uitproberen/implementeren
Coaching/begeleiding leerkrachten/IB-ers/directie
Inventarisatie/onderzoek
Netwerk-/ondersteuningsbijeenkomsten opzetten/organiseren
Schoolbezoeken afleggen/collegiale visitaties houden
Metingen houden
Materiaal/methode ontwikkelen/uitproberen/implementeren
Samenstellen/opstellen draaiboek/handleiding/plan
Observaties uitvoeren
Instrument/vragenlijst ontwikkelen

37
32
28
26
25
21
17
16
15
15
11

72,5
62,7
54,9
51,0
49,0
41,2
33,3
31,4
29,4
27,5
21,6

Tabel 5.7 Besteding van de subsidie in de dieptepilots (aantallen en percentages)
Besteding subsidie
Aantallen
Percentage
Materiële kosten
Personele kosten (ingehuurd)
Personele kosten (eigen personeel/vrijroosteren)

28
39
24

53,8
75,0
46,2

Samenwerking en inzet experts
Uit de plananalyse (zie 5.2) werd al duidelijk dat er in de dieptepilots samenwerking beoogd werd met andere scholen en met Jeugdzorg en daarnaast met
instanties en organisaties die expertise kunnen leveren. In tabel 5.8 is te zien met
wie er wordt samengewerkt en of die samenwerking deelname of expertise betreft. Bij expertise is een onderscheid gemaakt tussen uitvoering en evaluatie.
De dieptepilots betreffen altijd samenwerking tussen scholen, meestal tussen basisscholen onderling maar ook vaak met scholen voor speciaal basisonderwijs. In
veel mindere mate komt samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs en
voorgezet onderwijs voor. Samenwerking met peuterspeelzalen, kinderopvang,
buitenschoolse opvang en jeugdzorg komt eveneens slechts in enkele gevallen
voor. De samenwerking met scholen betreft voornamelijk deelname aan het project, hoewel scholen soms ook als expert zijn gevoerd!
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De samenwerking met hogescholen, universiteiten, schoolbegeleidingsdiensten,
landelijke pedagogische centra en (onderwijs)adviesbureaus of onderzoeksbureaus betreft vooral de inzet van experts (zie tabel 5.8). 13 De dieptepilots waren
ook nadrukkelijk hiervoor bedoeld: 'leren van en met experts'. De experts hebben
zowel een rol in de uitvoering als in de evaluatie van het project, vaak ook in beide zaken. Schoolbegeleidingsdiensten, hogescholen en landelijke pedagogische
centra zijn de meest genoemde experts. Universiteiten en onderzoeksbureaus spelen een veel minder belangrijke rol als expert in de dieptepilots. In de categorie
'anders' zijn culturele instellingen als deelnemer en expert genoemd.
De subsidie in het kader van de dieptestrategie is bedoeld voor de verdieping,
ontwikkeling en verbetering van het onderwijs, waarbij een conditie is dat er
wordt samengewerkt met externe experts óf wordt voortgebouwd op resultaten of
aanbevelingen uit al verricht (wetenschappelijk) onderzoek. In tabel 5.8 is niet te
zien of alle dieptepilots experts inzetten. Bij nadere analyse blijkt dat zes dieptepilots géén externe experts (van jeugdzorg, hogescholen, universiteiten,
schoolbegeleidingsdiensten, NJI, SLO, de Cito-groep of een andere expert) inzetten. Vijf van hen blijken echter wel voort te bouwen op resultaten uit
(wetenschappelijk) onderzoek 14 . In totaal bouwt 60 procent van de dieptepilots
voort op resultaten uit onderzoek, 33 procent niet en van 8 procent is het niet bekend. Als ‘resultaten uit onderzoek’ zijn soms namen van specifieke
onderzoekers, experts of projecten genoemd 15 . Soms is een specifiek onderwerp
zonder verwijzing genoemd (theorievorming omtrent actieonderzoek door leraren,
buitenlands onderzoek inclusief onderwijs, effectieve aanpak verbetering leesprestaties, lectoraat gedragsproblemen in onderwijspraktijk, onderzoek naar 1zorgroute, schooleffectiviteitsonderzoek jaren '90) en soms alleen een instelling
(KPC) of 'eigen behoeftepeiling'.
13

14
15

Er is ook gevraagd naar de samenwerking en inzet van experts binnen het grotere project. Dit
leverde nauwelijks verschillen op met het overzicht in tabel 5.8. We rapporteren hier alleen
de samenwerking in het kader van de dieptepilot.
Of een expert bij de evaluatie te betrekken, zo blijkt uit vraag 26.
Genoemd zijn: Sousa/Eisner; Kees Vernooy: BOV, het LISBO-project, het HARD-project;
Robert Marzano; Eric Verbiest; Hamstra 2003 en 2004: Gewoon Anders; Van Steensel &
Sontag 2006: Passend onderwijs; Pameijer en Beukering: handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek; KPC 2007: onderzoek naar niet-aanspreekbare kleuters; De Bot
& Goorhuis & De Bot & Herder over vroeg Engels; Van Aalsvoort, Pameijer, Oers, Leenders, Elenbaas; Geurt van Hardeveld: Bijzonder bekwaam.
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Tabel 5.8 Partners bij de dieptepilots: als deelnemer en/of expert bij de uitvoering of evaluatie
(percentages)
Deelnemer
Expert
Expert
uitvoering
evaluatie
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

één of meer basisscholen
één of meer scholen voor SBO
één of meer scholen voor SO
één of meer VO-scholen
peuterspeelzalen
kinderopvang en buitenschoolse opvang
jeugdzorg
hogeschool
universiteit/universitair instituut
schoolbegeleidingsdienst
landelijk pedagogisch centrum
adviesbureau/onderzoeksbureau
NJI
SLO

98,0
55,8
11,5
7,7
7,7
5,8
1,9
9,6
3,8
7,7
0
3,8
1,9
0

30,8
15,4
1,9
5,8
1,9
1,9
3,8
30,8
15,4
38,5
23,1
17,3
0
1,9

17,3
7,7
0
1,9
0
0
1,9
26,9
15,4
17,3
13,5
11,5
0
1,9

o.

Cito-groep

p.

bedrijfsleven

0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

q.

anders

7,7

17,3

13,5

Opbrengsten en tevredenheid
Als opbrengst van de dieptepilot is zowel het product (gerealiseerde doelen en
uitgevoerde kernactiviteiten en knelpunten daarbij) als het proces bevraagd. Wat
het proces betreft: de opbrengsten van de inzet van experts is apart bevraagd, omdat de stimuleringsregeling 'leren van en met experts' hier in de eerste plaats op
gericht is. Ook de tevredenheid over de stimuleringsregeling is bevraagd.
De meeste dieptepilots (34 pilots) waren op het moment van dataverzameling (in
eerste instantie juni 2008) nog niet afgelopen en 13 dieptepilots liepen nog steeds.
Het is dus begrijpelijk dat de gestelde doelen gemiddeld nog niet geheel bereikt
zijn, zie tabel 5.9. Iets dergelijks geldt ook voor de geplande activiteiten (zie tabel
5.10). De scores voor de mate waarin de kernactiviteiten uitgevoerd zijn, liggen
wat hoger dan die voor de mate waarin de doelen bereikt zijn. Activiteiten gaan
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uiteraard vooraf aan het bereiken van doelen. De geplande activiteiten zijn gemiddeld grotendeels uitgevoerd.
Tabel 5.9 Mate waarin primaire doelen van de dieptepilots zijn bereikt (N, gemiddelden M op
vierpuntsschaal, lopend van 'nog niet' tot 'helemaal' en standdaardeviaties SD)
Doelen
N
M
SD
a. deskundigheidsbevordering
b. ontwikkeling doorgaande leerlijn
c. ontwikkeling leerlijn (nieuw vak)
d. verandering klassenorganisatie
e. verbetering leeromgeving
f. ontwikkeling materiaal
g. vormgeven identiteit
h. visieontwikkeling
i. ontwikkeling onderwijsconcept
j. ontwikkeling kwaliteitszorg
k. ontwikkeling zorgaanbod/-structuur
l. ontwikkeling personeelsbeleid

43
20
8
20
28
16
11
28
20
22
21
9

2,7
2,6
2,8
2,8
2,6
2,9
2,8
2,9
3,0
3,0
2,9
2,8

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,7
0,7
0,7
0,4
0,8

Tabel 5.10 Mate waarin kernactiviteiten die in het kader van de dieptepilots worden uitgevoerd zijn uitgevoerd (N, gemiddelden M op vierpuntsschaal, lopend van 'nog niet'
tot 'helemaal' en standdaardeviaties SD)
Kernactiviteiten
N
M
SD
a. inventarisatie/onderzoek
b. materiaal/methode ontwikkelen/uitproberen/implementeren
c. (andere) werkwijze ontwikkelen/uitproberen/implementeren
d. instrument/vragenlijst ontwikkelen
e. scholing/training van leerkrachten/IB-ers/directie
f. coaching/begeleiding leerkrachten/IB-ers/directie
g. netwerk-/ondersteuningsbijeenkomsten opzetten/organiseren
h. samenstellen/opstellen draaiboek/handleiding/plan
i. schoolbezoeken afleggen/collegiale visitaties houden
j. observaties uitvoeren
k. metingen houden

30
21
33
17
38
31
28
18
25
17
20

3,5
3,1
3,1
3,2
3,1
3,1
3,2
3,2
2,8
3,2
3,2

0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
0,6
1,0
0,8
0,9

Gevraagd is ook in welke mate er door de dieptepilot iets is veranderd op de
'werkvloer', waaronder ook 'de ouders' kan worden verstaan (zie tabel 5.12). Gemiddeld blijkt dat er in redelijke tot sterke mate al iets veranderd is op de
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werkvloer. Mogelijk zijn nog niet alle activiteiten helemaal uitgevoerd en nog
niet alle doelen bereikt, maar blijkbaar is er gemiddeld toch al iets bereikt op de
werkvloer.
Hierboven is al aangegeven dat activiteiten soms nog niet geheel uitgevoerd zijn
of doelen soms nog niet helemaal bereikt zijn vanwege het feit dat de pilot nog
liep, op het moment van de evaluatie. Andere oorzaken zijn er ook (zie tabel
5.11). Een kwart van de dieptepilots heeft aangegeven onvoldoende tijd te hebben
gehad om de activiteiten uit te voeren en daarmee de doelen te bereiken. Sommige dieptepilots gaven 'onvoldoende financiën' als oorzaak voor de vertraging.
'Onvoldoende draagvlak' en 'communicatieproblemen' spelen in slechts enkele
pilots een rol. Er zijn ook nog andere knelpunten genoemd die een vertragende
factor zijn geweest, zoals bestuurswisseling en brand.
Tabel 5.11 Oorzaken voor onvoldoende bereikte doelen of uitgevoerde kernactiviteiten bij de
dieptepilots (aantallen en percentages)
Aantallen
Percentage
Onvoldoende financiën
Onvoldoende tijd
Onvoldoende draagvlak
Communicatieproblemen
Anders

7
13
4
2
8

13,5
25,0
7,7
3,8
15,4

Ook draagvlak is als opbrengst geïnventariseerd. In de casestudies kwam al naar
voren dat draagvlakontwikkeling als resultaat wordt gezien en dat daar ook in geinvesteerd is. Draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor (het succes van)
vernieuwing. We zien in tabel 5.12 dat er in de dieptepilots gemiddeld in sterke
mate draagvlak is gecreëerd op de werkvloer. Dat is een belangrijke opbrengst.
Gevraagd is ook naar het oordeel over de inzet van experts bij de uitvoering van
de pilots (zie tabel 5.13). Naar het oordeel van de respondenten hebben de experts
gemiddeld in sterke mate gezorgd voor het enthousiasmeren en begeleiden van
deelnemers, het overdragen van kennis en het vertalen van theorie naar de praktijk. De aantallen voor verschillende soorten experts zijn te klein om
vergelijkingen te kunnen maken tussen experts van hogescholen, universiteiten,
schoolbegeleidingsdiensten, etc., maar de opbrengst wordt over de gehele linie
positief beoordeeld. Een respondent heeft dit als volgt toegelicht: "Experts hebben
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dit project als bijzonder ervaren. De samenwerking tussen scholen met een verschillende denominatie (...) was geweldig".
Tabel 5.12 Veranderingen op de werkvloer (gemiddelden op vijfpuntsschaal van 'niet' naar 'in
zeer sterke mate' en standaarddeviaties)
N
M
SD
Er is draagvlak gecreëerd op de werkvloer
Er is iets veranderd op de werkvloer

52
50

4,0
3,6

0,9
1,0

Tabel 5.13 Oordeel over de inbreng van experts bij de uitvoering (gemiddelden op vijfpuntsschaal van 'onvoldoende' naar 'zeer goed' en standaarddeviaties)
N
M
SD
Enthousiasmeren deelnemers
Begeleiden deelnemers
Kennis overdragen
Theorie vertalen naar praktijk

47
44
46
44

4,2
4,1
4,2
4,1

0,6
0,6
0,6
0,7

Ook het oordeel over de stimuleringsregeling als stimulans voor vernieuwing is
bevraagd (zie tabel 5.14). De stimuleringsregeling lijkt vooral bij te dragen aan
nieuwe inhoudelijke kennis en inzichten (gemiddeld in tamelijk sterke mate).
Daarnaast oordelen de respondenten dat de stimuleringsregeling gemiddeld in redelijk tot sterke mate bijdraagt aan het mogelijk maken van een grootscheepse
vernieuwing, aan het experimenteren rond een nieuw thema en aan het opdoen
van nieuwe strategische kennis en inzichten over innoveren. De stimuleringsregeling draagt het minst bij tot proeftuin zijn voor andere scholen en besturen, maar
doet dat toch nog 'in redelijke mate'.
Onderzocht is in hoeverre een positief oordeel over de inbreng van experts samenhangt met een positief oordeel over de stimuleringsregeling als stimulans
voor vernieuwing 16 . Hiertoe zijn twee schalen geconstrueerd. Het oordeel over de
inbreng van experts blijkt hoog te correleren met het oordeel over de stimule16

Hiertoe zijn twee schalen geconstrueerd: een schaal met 4 items (zie tabel 5.13) betreffende
het oordeel over de inbreng van experts en een schaal met 5 items (zie tabel 5.14) voor het
oordeel over de stimuleringsregeling als stimulans voor vernieuwing. Beide schalen zijn betrouwbaar (alpha's resp. . 85 en .78).
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ringsregeling 17 , dat wil zeggen: hoe positiever men oordeelt over de inbreng van
experts, hoe positiever het oordeel over de stimuleringsregeling als stimulans
voor vernieuwing.
Tabel 5.14 Oordeel over de stimuleringsregeling als stimulans voor vernieuwing (gemiddelden op vijfpuntsschaal van 'niet' naar 'zeer sterk' en standaarddeviaties)
N
M
SD
Opdoen van nieuwe inhoudelijke kennis en inzichten
Opdoen van nieuwe strategische kennis en inzichten over innoveren
(Mede) mogelijk maken van een grootscheepse vernieuwing
Experimenteren rond een nieuw thema
Proeftuin zijn voor andere scholen/besturen

50
49
48
49
48

3,8
3,5
3,6
3,6
3,2

0,8
1,0
1,0
1,0
1,3

Gevraagd is verder naar wat er extra mogelijk is gemaakt door de dieptepilot, indien er sprake was van een groter project. Hier zijn veel verschillende antwoorden
gegeven. Vaak was er sprake van een uitbreiding in kwantiteit (bijvoorbeeld van
het aantal deelnemende scholen) of kwaliteit (bijvoorbeeld intensievere begeleiding van scholen). Soms was er sprake van een extra activiteit (organiseren van
een studiedag, invoering van het Protocol Dyslexie, materiaal ontwikkelen). Soms
werd vooral de samenwerking (leren van en met elkaar) bevorderd of het leren
met experts, door in het kader van de dieptepilot experts aan te trekken. Op verschillende manieren was de dieptepilot ook de eerste aanzet tot een innovatie,
door 'ontwikkelen en experimenteren', start van een 'maatwerkopleiding onderwijskundig leider' en ‘proeftuin zijn voor de regio’ en ‘inbedding in de regio’.
Tot slot is informatie verzameld over de tevredenheid bij de respondenten over
een aantal 'technische' aspecten van de stimuleringsregeling: de omvang van de
subsidie, de wijze van aanvragen en van verantwoording afleggen, zie tabel 5.15.
De respondenten zijn over het algemeen (tamelijk) tevreden over de stimuleringsregeling, met name over de wijze van aanvragen en de wijze van verantwoording
afleggen 18 . Sommige respondenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid
een toelichting te geven. De kritiekpunten betroffen met name de omvang van de
17
18

Correlatie bedraagt .64 en is significant, <.01).
Een score 3 betekent 'tamelijk tevreden'; een score 4 betekent 'tevreden'.
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gevraagde subsidie, waarbij door vier respondenten gesteld werd dat de subsidie
lager uitviel dan gevraagd (in één geval was er sprake van een halvering, volgens
de respondent). Daarnaast vond een respondent de subsidie niet voldoende om
voor een groot aantal leraren vervanging te regelen. Voorts betrof de kritiek van
drie respondenten de aanvraagprocedure: 'er is onvoldoende gecommuniceerd
over eventueel vervolg', 'de aanvraag was nogal uitgebreid en moest op zeer korte
termijn geleverd worden'. Eén respondent had kritiek op de verantwoording: deze
zou 'antwoorden vanuit een bepaald referentiekader' betreffen.
Tabel 5.15 Tevredenheid over aspecten van stimuleringsregeling 'Leren met experts' (gemiddelden op vijfpuntsschaal van 'niet tevreden' naar 'zeer tevreden' en standaarddeviaties)
Omvang van de subsidie
Wijze van aanvragen
Wijze van verantwoording afleggen

N

M

SD

51
51
50

3,1
3,7
3,9

1,1
0,9
0,9

Verspreiding
Uit de plananalyse (zie 5.2) bleek dat er in een groot deel van de plannen niets
over verspreiding van de resultaten stond. Uit tabel 5.16 blijkt dat vrijwel alle
dieptepilots de kennis op één of meer manieren verspreiden (al hebben verspreid of gepland hebben te verspreiden). Drie pilots doen dit niet of hebben
de vraag of het item niet ingevuld. Uit tabel 5.17 blijkt dat veel respondenten
'ja' noch 'nee' hebben geantwoord. Dit kan betekenen dat er over mogelijke
wijzen van verspreiding nog niet is nagedacht. Omdat sommige projecten nog
lang doorlopen en verspreiding van kennis doorgaans de laatste fase is, kan
het beeld over de verspreiding van kennis nog veranderen. Op het moment
van dataverzameling is de wijze van verspreiden die het meest voorkomt, een
presentatie geven bij andere scholen, op een studiedag, in het netwerk, etc. Dit
staat op 83 procent van de pilots te gebeuren of is al gebeurd. Andere wijzen
van verspreiding die in minstens de helft van de pilots beoogd zijn of reeds
plaatsgevonden hebben zijn: schriftelijke informatie over de vernieuwing geven,
collegiale consultatie bieden, schriftelijke informatie over het
vernieuwingsproces ter beschikking stellen en schoolbezoek mogelijk maken.
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Minder vaak worden producten beschikbaar gesteld, cursussen gegeven of
schriftelijke trainingsmodules beschikbaar gesteld.
Tabel 5.16 Verspreiding van kennis door de dieptepilots (aantallen en percentages)
Aantallen
Percentages
Geen verspreiding (gepland) of niet ingevuld
Wel verspreiding (gepland of reeds gedaan)

3
49

5,8
94,2

Tabel 5.17 Beoogde wijzen van verspreiding van kennis door de dieptepilots (percentages)
Ja is Geen Niet ingegepland
vuld
Presentatie bij andere scholen, op studiedag, in netwerk, kenniskring, etc.
Schriftelijke informatie over de vernieuwing geven (via artikel,
brochure, dvd, handleiding, website, internetfora)
Collegiale consultatie bieden
Schriftelijke informatie over het vernieuwingsproces beschikbaar stellen (draaiboek, handleiding, stappenplan, logboek)
Schoolbezoek mogelijk maken
Producten (lesmateriaal) beschikbaar stellen
Cursussen geven
Schriftelijke trainingsmodules beschikbaar stellen

82,7
(19,2)
68,9
(13,5)
59,6
(15,4)
57,7
(25,0)
53,8
(17,3)
34,6
(17,3)
23,1
(1,9)
15,4
(5,8)

1,9

15,4

3,8

17,3

9,6

30,8

11,5

30,8

19,2

26,9

32,7

32,7

34,6

42,3

44,2

40,4

Evaluatie
De plananalyse liet zien dat er niet in alle plannen een evaluatie van de dieptepilot
is opgenomen. In tabel 5.18 zien we dat vrijwel alle dieptepilots geëvalueerd
worden. In de helft van de gevallen is (ook) sprake van een externe evaluatie.
Van de 49 dieptepilot die (gaan) evalueren, doen 43 dat overigens met behulp van
een expert.
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Tabel 5.18 Beoogde evaluatie van de dieptepilots (aantallen en percentages)
Aantallen
Percentages
Interne evaluatie
Externe evaluatie
Zowel interne als externe evaluatie
Niet ingevuld

22
4
23
3

42,3
7,7
44,2
5,8

Nadere informatie over het type evaluatie is te vinden in tabel 5.19. Daarin is te
zien dat evaluaties meestal plaatsvinden met behulp van gegevens op projectniveau (96 procent) en leerkrachtniveau (80 procent) en in iets mindere mate met
behulp van leerlinggegevens (60 procent). Oudergegevens spelen gemiddeld in de
evaluaties een ondergeschikte rol. De categorie 'anders' betrof meestal een mondelinge evaluatie: gesprekken of bijeenkomsten. Bij evaluaties op projectniveau
gaat het veelal om mondelinge gegevens (ervaringen en oordelen van betrokkenen). Bij evaluaties met gegevens van leerkrachten gaat het vooral om
vragenlijstgegevens. Bij evaluaties waarbij leerlinggegevens worden betrokken,
gaat het vooral om toetsgegevens.
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Tabel 5.19 Soort gegevens die in de evaluatie van de dieptepilots betrokken worden (aantallen
en percentages)
Aantallen (n=50) Percentages
Leerlingen
a. Gegevens leerlingvolgsysteem
b. Andere toetsgegevens
c. Gegevens leerlingenquệte
d. Anders

30
21
17
8
9

60,0
42,0
34,0
16,0
18,0

Leerkrachten
e. Prestatie-indicatoren
f. Vragenlijst
g. Anders

40
8
31
19

80,0
16,0
62,0
38,0

Ouders
h. Gegevens ouderenquête
i. Anders

12
8
4

24,0
16,0
8,0

Projectniveau (bestuur/samenwerkingsverband, etc)
j. (Reflectie)verslagen
k. Ervaringen/oordelen van betrokkenen
l. Anders

48
32
37
16

96,0
64,0
74,0
32,0

5.4.3

Samenvatting

In het schooljaar 2007-2008 zijn 60 aanvragen voor een project in het kader van
de stimuleringsregeling 'leren van en met experts' - de dieptestrategie - gehonoreerd. Daarvan zijn er twee afgevallen. Het merendeel van deze projecten, ook
'dieptepilots' genoemd, maakt deel uit van een groter innovatieproject. Dat maakt
ook dat de looptijd van deze projecten vaak enkele jaren is en de einddatum ook
nog niet bereikt is. De einddata van de dieptepilots zelf lopen zeer uiteen: van
2007 tot 2010. Dat en het gegeven dat veel dieptepilots onderdeel zijn van een
groter project maakt het lastig om opbrengsten in kaart te brengen. Hierover later
meer.
De dieptepilots spelen zich overwegend op het niveau van besturen (vaak één bestuur, maar ook wel meerdere besturen) of samenwerkingsverbanden af. De
projectleiders zijn vaak coördinatoren van het samenwerkingsverband, maar ook
wel schoolleiders, extern deskundigen, bestuursleden of combinaties (gedeeld
projectleiderschap). Ook leerkrachten of IB-ers zijn in enkele gevallen projectleider. Als er sprake is van een groter project, waar de dieptepilot deel van uitmaakt,
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dan is de projectleider van de dieptepilot in veel gevallen ook de projectleider van
het gehele project. De projectleider is in veel gevallen ook de initiatiefnemer van
de dieptepilot.
De aanleiding voor de innovatie betreft vrijwel altijd schoolinterne ontwikkelingen (achterblijvende prestaties van leerlingen). Daarnaast zijn politieke en/of
maatschappelijke ontwikkelingen mede de aanleiding voor innovaties, waarvoor
de subsidie is aangevraagd. Vooral 'passend onderwijs' bleek tamelijk vaak mede
de aanleiding te vormen voor de dieptepilot en verder ook het tekort aan schoolleiders of personeelsbeleid in het algemeen, de positie van bètavakken, de
veranderde rol van het inspectietoezicht, de verander(en)de maatschappij, kwaliteitszorg, culturele vorming en erfgoededucatie, aandacht voor stadswijken.
De dieptepilots hebben veel verschillende doelen, waarbij de belangrijkste (meest
genoemde) zijn: deskundigheidsbevordering, visieont-wikkeling, verbetering van
leeromgeving en ontwikkeling van kwaliteitszorg. Er wordt in het kader van de
dieptepilot ook een groot aantal activiteiten uitgevoerd, waarbij de voornaamste
zijn: 'scholing en training van leerkrachten, IB-ers of directie', 'een andere werkwijze ontwikkelen, uitproberen of implementeren', 'coaching en begeleiding van
leerkrachten, IB-ers of directie' en 'inventarisatie of onderzoek'. De subsidie wordt
- en dat blijkt ook uit bovenstaande activiteiten - voor een groot deel ingezet om
personele kosten te dekken. Daarnaast wordt de subsidie besteed aan materiële
kosten.
In de dieptepilots werken (basis)scholen samen. Vaak wordt er ook samengewerkt
met scholen voor speciaal basisonderwijs. In veel mindere mate zijn scholen voor
speciaal of voortgezet onderwijs bij de pilots betrokken. In enkele gevallen is er
samenwerking met peuterspeelzalen, centra voor kinderopvang en jeugdzorg.
Samenwerking met 'anderen' (schoolbegeleidingsdiensten, hogescholen, landelijke pedagogische centra, adviesbureaus/onderzoeksbureaus en universiteiten),
betreft vaak de inzet van experts voor de uitvoering en/of de evaluatie van de innovatie. Niet alle dieptepilots zetten experts in. Enkele pilots zetten géén experts
in, maar zij bouwen (op één na) volgens opgave wel voort op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Voortbouwen op resultaten van wetenschappelijk
onderzoek doet meer dan de helft van de dieptepilots overigens.
De meeste dieptepilots zijn ook van plan om de opgedane kennis te verspreiden of
hebben dat al gedaan. De wijzen van verspreiding die veel genoemd zijn (maar de
getallen kunnen nog veranderen omdat niet alle pilots of grotere projecten daar al
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over lijken te hebben nagedacht), zijn het houden van een presentatie voor andere
scholen (op een studiedag, binnen de kenniskring of het netwerk), het bieden van
schriftelijke informatie over de vernieuwing (artikel, brochure, handleiding, internet), het bieden van collegiale consultatie, het bieden van informatie over het
vernieuwingsproces, schoolbezoek mogelijk maken.
Vrijwel alle pilots hebben aangegeven de dieptepilot te zullen evalueren. In bijna
de helft van de gevallen vindt er zowel een interne als externe evaluatie plaats
(deels met behulp van experts), in bijna de helft van de gevallen vindt er alleen
een interne evaluatie plaats. Voor de evaluatie worden verschillende typen gegevens gebruikt: vrijwel alle pilots gebruiken gegevens op projectniveau
(ervaringen van betrokkenen en/of reflectieverslagen). Daarnaast worden leerlinggegevens (veelal gegevens uit het leerlingvolgsysteem) en leerkrachtgegevens
(uit vragenlijsten met name) gebruikt en in sommige gevallen gegevens van ouders.
Wat waren nu de opbrengsten van de dieptepilots? Gevraagd is naar opbrengsten
in termen van bereikte doelen en uitgevoerde activiteiten (en oorzaken voor deviaties) en naar opbrengsten in termen van bereikt hebben van de werkvloer.
Daarnaast is gevraagd een oordeel te geven over de inbreng van experts, de stimuleringsregeling als stimulans voor vernieuwing. Tenslotte is de tevredenheid over
de stimuleringsregeling bevraagd.
De doelen zijn volgens opgave grotendeels bereikt. De meeste dieptepilots waren
op het moment van dataverzameling nog niet afgelopen. Het is dus begrijpelijk
dat de gestelde doelen gemiddeld nog niet geheel bereikt zijn. De geplande activiteiten zijn gemiddeld grotendeels uitgevoerd. De innovaties hebben ook de
werkvloer bereikt: er is gemiddeld genomen in tamelijk sterke mate iets veranderd op de werkvloer. Daarnaast is er in de dieptepilot in sterke mate draagvlak
ontwikkeld op de werkvloer. Draagvlakontwikkeling is een belangrijke opbrengst, aangezien draagvlak een belangrijke voorwaarde voor (het succes van)
vernieuwing is. Een andere opbrengst betreft de inzet van experts bij de uitvoering van de innovatie. De experts hebben naar het oordeel van de respondenten in
sterke mate gezorgd voor het enthousiasmeren en begeleiden van deelnemers, het
overdragen van kennis en het vertalen van theorie naar de praktijk. De stimuleringsregeling wordt ook in tamelijk sterke mate als stimulans voor vernieuwing
gezien. Daarbij speelt de inbreng van experts zeker een rol. De respondenten zijn
over het algemeen (tamelijk) tevreden over de technische aspecten van de stimu118
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leringsregeling - wijze van aanvragen en verantwoording afleggen, de omvang
van de subsidie - hoewel ten aanzien van dat laatste punt wel kritische opmerkingen zijn geplaatst.
Samenvattend kunnen we stellen dat de stimuleringsregeling als positief wordt
ervaren en een stimulans voor vernieuwing lijkt, ook al is er vaak sprake van een
groter, eerder gestart project, waarvan de dieptepilot deel uitmaakt. De dieptepilot
betekent in die gevallen een uitbreiding in kwantiteit (aantal deelnemende scholen), in kwaliteit (intensivering van begeleiding) of een extra activiteit. Soms is de
dieptepilot ook de aanzet tot een vernieuwing of de aanzet tot samenwerking en
de inzet van experts.
Met het bovenstaande is de onderzoeksvraag voor de dieptestrategie beantwoord.
De stimuleringsregeling lijkt gezien het bovenstaande functioneel voor het bevorderen van innovatie in die zin dat de stimuleringsregeling overwegend gezien
wordt als stimulans voor vernieuwing en in concreto ook een eerste aanzet betekent voor een vernieuwing, een stimulans om samen te werken of experts in te
schakelen en er - in het geval van grotere vernieuwingsprojecten - extra activiteiten of uitbreidingen plaatsvinden.
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6

Nabeschouwing deelonderzoek dieptestrategie

De hoofdstukken 2 en 3 over de basis- en breedtestrategie sloten we af met een
hoofdstuk waarin conclusies geformuleerd werden en een nabeschouwing werd
gegeven. Voor het onderdeel dieptestrategie is het minder makkelijk om conclusies te formuleren. De activiteiten binnen de dieptestrategie kunnen beschouwd
worden als 'pioneren', zo constateerden wij in de inleiding van hoofdstuk 5. Het
onderzoek betreffende de dieptestrategie was dan ook exploratief van aard. In deze nabeschouwing reflecteren wij op de bevindingen in hoofdstuk 5.
De onderzoeksvraag voor dit gedeelte van het onderzoek luidde: Wat zijn de ervaringen met en de opbrengsten van de projecten die worden uitgevoerd met de
subsidie voor ‘leren met experts’ en hoe functioneel is deze regeling in het licht
van innovatiebevordering?
Het doel van de dieptestrategie was om op specifieke thema’s nieuwe kennis en
inzichten te creëren. De gedachte achter de subsidieregeling voor de dieptestrategie is dat dergelijke nieuwe kennis ontwikkeld wordt in samenwerking, tussen
scholen onderling en tussen scholen en experts. De subsidie was bedoeld om dit
type innoveren (in samenwerking en met gebruik van experts tot nieuwe inzichten
komen) te faciliteren. Kunnen we nu, de resultaten van de evaluatie in ogenschouw nemend, stellen dat dit gelukt is? In deze nabeschouwing proberen we
deze vraag te beantwoorden.
Inhoud van de vernieuwingen
Gebleken is dat de inhoud van de gesubsidieerde vernieuwingen zeer divers is.
Sommige zijn gericht op innovatie van het primaire proces, ten aanzien van specifieke vakken (Engels, science, lezen) of van werkwijzen van leerkrachten
bijvoorbeeld bij een bepaald onderwijsconcept, zoals montessorididactiek of werken volgens de theorie over meervoudige intelligentie. Andere zijn gericht op
sturingsprocessen, zoals verbeteren/versterken van het onderwijskundig leiderschap van directies of toepassen van kwaliteitszorgprocedures. Weer andere zijn
innovaties die voortkomen uit de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar
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School. Voorbeelden hiervan zijn projecten voor invoering van het protocol dyslexie op basisscholen of eerste stappen in het proces van passend onderwijs. Nog
weer andere projecten gaan over opleiden in de school en het leren van studenten
en leerkrachten. Bij elkaar dus een breed spectrum: op al deze terreinen worden
ervaringen opgedaan, nieuwe stappen gezet, waar anderen van kunnen leren.. De
diversiteit laat zien dat het onderwijsveld op allerlei terreinen met vernieuwing en
verbetering bezig is en het grote aantal ingediende plannen voor de dieptestrategie
laat zien dat er op brede schaal geïnnoveerd wordt in het basisonderwijs en dat financiële ondersteuning daarvan welkom is. Dat kan gezien worden als steun voor
de gedachte dat het onderwijsveld bereid en in staat is eigen beleidskeuzes te maken en autonoom kan en wil bepalen hoe en waar men wil vernieuwen.
Tegelijkertijd valt echter op dat een flink deel van de vernieuwingen in de dieptestrategie betrekking heeft op door de overheid in gang gezette of gestimuleerde
beleidsprogramma’s en op onderwerpen waarop de voormalige landelijke innovatieprojecten al actief waren, of in enkele gevallen nog zijn. Voorbeelden zijn het
Masterplan Dyslexie, het programma Opleiden in de School, Passend Onderwijs,
bevordering van techniekonderwijs in het basisonderwijs en bevordering van
kwaliteitszorg. De vernieuwingsonderwerpen zijn dus voor een deel niet erg
nieuw of oorspronkelijk, ze sluiten aan bij wat al eerder geïntroduceerd was. In
aanmerking genomen dat het in veel gevallen ook ging om vernieuwingen die al
in gang gezet waren en waarvoor de subsidie alleen een welkome aanvulling was,
mogen we concluderen dat de dieptestrategie voor een belangrijk deel al bestaande ontwikkelingen heeft versterkt en uitgebreid en niet zozeer geheel nieuwe
vernieuwingsonderwerpen op de agenda heeft gezet. ‘Vernieuwen van onderop’
betekent dus vooralsnog niet dat er veel nieuwe thema’s naar voren komen.
Nieuwe kennis en inzichten zullen vooral de uitvoering van vernieuwingen betreffen.
Samenwerking met andere scholen en met experts
Leren van en met elkaar en van en met experts zijn vormen van leren die onderscheiden zijn door het PO Platform Kwaliteit en Innovatie. Leren van en met
elkaar, voornamelijk met andere scholen, vindt ook in de breedtestrategie plaats.
Alleen in de dieptestrategie krijgt leren van en met experts een plaats. De subsidie
is bedoeld voor de verdieping, ontwikkeling en verbetering van het onderwijs,
waarbij de conditie is dat er wordt samengewerkt met externe experts of wordt
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voortgebouwd op resultaten of aanbevelingen uit al verricht (wetenschappelijk)
onderzoek.
Volgens de ingediende plannen zijn er allerlei verschillende experts bij de innovaties betrokken, vooral afkomstig van schoolbegeleidingsdiensten, adviesbureaus
en hogescholen (lectoraten). Samenwerking met universiteiten komt ook voor,
maar aanzienlijk minder. Verder wordt in sommige gevallen de expertise van andere vernieuwende scholen wordt benut (zoals in het voorbeeld van case 1, de
‘Talentencampus’), maar zien we ook voorbeelden waarin slechts sprake is van
invoering van reeds bedachte vernieuwingen op een aantal nieuwe scholen, volgens meer klassieke disseminatiepatronen. In de meeste plannen wordt voorts
vermeld dat men met de gekozen innovatie voortbouwt op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De omschrijving daarvan is echter soms erg algemeen of
maakt een ‘pro forma’ indruk. Ook is niet altijd duidelijk wat de betrokken experts inbrengen. Het is dus niet goed te beoordelen wat de kwaliteit is van het
leren van en met experts. De tevredenheid over de inzet van experts is echter wel
groot, of het nu gaat om begeleiden/enthousiasmeren of om overdragen van kennis/vertalen van theorie naar praktijk.
Vooralsnog lijkt het werken met experts en met kennisgemeenschappen vrij beginnend te zijn. Er wordt voortgebouwd op bestaande samenwerking, met
schoolbegeleidingsdiensten en hogescholen, en die brengen de kennis in. Wetenschappelijke onderbouwing en/of evaluatie komt nog weinig voor, hoewel de
lectoren hierin mogelijk wel een (uit de evaluatie nog niet al te zichtbare) functie
vervullen.
Wat in dit verband ook opvalt is dat over het algemeen de evaluatie het minst
doordachte deel van de vernieuwing is. Er is weliswaar veel sprake van reflectie,
tussentijds nadenken, maar veel minder van systematische gegevensverzameling.
Vernieuwingsduur
We hebben gezien dat in veel gevallen de subsidie van het Platform toegevoegd
geld is. De betreffende vernieuwing was al enige tijd gaande en de subsidie van
het Platform is aangevraagd voor een nieuwe impuls, voor een uitbreiding of voor
specifieke deelactiviteiten. Bijvoorbeeld het werken aan draagvlak. Er is dus in
die gevallen geen sprake van het in gang zetten van iets geheel nieuws. Eigenlijk
was dat ook te verwachten. Een complexe vernieuwing kost immers veel tijd,
vergt altijd een meerjarig proces, en een eenmalige subsidie voor een jaar kan
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daarvan dus hooguit een deel financieren. De subsidie zoals hier bedacht zal dus
niet gauw een complexe vernieuwing kunnen steunen: het bedrag is te laag en te
tijdgebonden voor het noodzakelijke langdurige traject. Als ‘vernieuwen van onderop’ voor de komende jaren het beleidsprincipe blijft, verdient het aanbeveling
om te gaan voorzien in een meer structureel innovatiefonds waarop aanvragers uit
het onderwijsveld een beroep kunnen doen.
Verspreiding
Het is de bedoeling dat de opbrengsten van de pilots (resultaten, producten, leerervaringen) tijdens en na afloop van het innovatieproces verspreid worden naar
andere scholen en besturen. Leren van elkaar is immers een belangrijk uitgangspunt in de innovatiefilosofie van het Platform. In de ingediende plannen is aan de
verspreiding niet in alle gevallen aandacht besteed; kennelijk had men in de planfase nog niet altijd ideeën over hoe dit zou moeten. Inmiddels staan alle pilots
beschreven op de website www.schoolaanzet.nl, en kan iedereen dus kennis nemen van de inhoud en, indien gewenst, contact opnemen voor nadere oriëntatie of
uitwisseling van ervaringen. Dat is een belangrijke eerste stap in de verspreiding.
Maar verdere stappen zijn gewenst. Een aandachtspunt is dat niet alleen de vernieuwing zelf beschikbaar moet worden gesteld aan anderen, maar ook de
gegevens over het vernieuwingsproces. Informatie over successen en valkuilen in
dit proces is ook nieuwe kennis, kennis die anderen kan helpen bij het maken van
de keuzes in eigen vernieuwingstrajecten. Dit type kennis vormt samen met de
producten van de pilots een belangrijkste opbrengst. Het verdient aanbeveling om
op de daadwerkelijke verspreiding te blijven toezien en hierop regie te voeren
vanuit het Platform (of de nieuw opgerichte PO-raad), om te voorkomen dat dit
deel van de vernieuwingen onderbelicht blijft en/of iedereen hier het eigen wiel
moet uitvinden. Een voor de hand liggende actie is de pilots een plaats geven op
de jaarlijkse driedaagse conferentie over vernieuwingen in het primair onderwijs.
Tot slot
De dieptestrategie lijkt functioneel voor het bevorderen van innovatie in die zin
dat deze als stimulans voor vernieuwing gezien wordt en dat extra activiteiten of
uitbreidingen mogelijk zijn in vernieuwingstrajecten die al gestart waren. En: samenwerking met anderen en met name ook met experts wordt als stimulerend
ervaren bij vernieuwingen.
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Bijlage 1 Vragenlijst vernieuwingen in het primair
onderwijs (afgenomen versie)

Toelichting
Doel van de vragenlijst is het in kaart brengen van soorten veranderingen in het
primair onderwijs (type, aanleiding, omvang) en de condities die daarbij een rol
spelen.
Het invullen kost niet veel tijd. Wij schatten dat u er een kwartier mee bezig bent.
A. SOORT VERANDERING, AANLEIDING, OMVANG
1. Heeft u recentelijk (afgelopen 2 jaar) inhoudelijk, organisatorisch of op het
gebied van personeelsbeleid iets veranderd op uw school?
- nee (ga door naar vraag 14)
- ja (ga door naar vraag 2)
2. Wat voor soort verandering of vernieuwing was dat?
Meer antwoorden mogelijk. Graag aankruisen wat van toepassing is.
I inhoudelijke vernieuwing/verandering op het gebied van:
- VVE
- leerlingenzorg
- curriculum (techniek, cultuureducatie, ict, leesonderwijs, taalonderwijs, rekenonderwijs, zaakvakonderwijs)
- onderwijsconcept, visie
- toetsing
- pedagogisch didactisch klimaat, sociale vaardigheden
- anders, nl…………………………………………………………………………....
II vernieuwing/verandering in de klassenorganisatie, te weten:
- leerlingen zelfstandig laten werken
- leerlingen in niveaus laten werken binnen de groep
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- leerlingen groepsoverstijgend in niveaus laten werken
- tutoring/samenwerken
- anders, nl……………………………………………………………………………

III vernieuwing/verandering in schoolorganisatie en personeelsbeleid, te weten:
- uitbreiding en/of wijziging van taken van het personeel
- inzetten van ander personeel dan groepsleerkrachten
- inzetten van een expert op het gebied van kunst/beweging en/of techniek
- verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen
- integraal personeelsbeleid/beoordelingsbeleid
- invoering kwaliteitszorgsysteem
- anders, nl.
3. Welke vernieuwing(en)/verandering(en) uit de vorige vraag was/waren voor
uw school de belangrijkste (de meest omvattende en/of meest ingrijpende)?
NB. In sommige gevallen hangt de ene verandering samen met de andere, bijv. bij
een nieuw onderwijsconcept. In een dergelijk geval kunt u voor de 'belangrijkste
verandering' meerdere antwoordcategorieën aankruisen.
I inhoudelijke vernieuwing/verandering op het gebied van:
- VVE
- leerlingenzorg
- curriculum (techniek, cultuureducatie, ict, leesonderwijs, taalonderwijs, rekenonderwijs, zaakvakonderwijs)
- onderwijsconcept, visie
- toetsing
- pedagogisch didactisch klimaat, sociale vaardigheden
- anders, nl……………………………………………………………………………
II vernieuwing/verandering in de klassenorganisatie, te weten:
- leerlingen zelfstandig laten werken
- leerlingen in niveaus laten werken binnen de groep
- leerlingen groepsoverstijgend in niveaus laten werken
- tutoring/samenwerken
- anders, nl……………………………………………………………………………
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III vernieuwing/verandering in schoolorganisatie en personeelsbeleid, te weten:
- uitbreiding en/of wijziging van taken van het personeel
- inzetten van ander personeel dan groepsleerkrachten
- inzetten van een expert op het gebied van kunst/beweging en/of techniek
- verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen
- integraal personeelsbeleid/beoordelingsbeleid
- invoering kwaliteitszorgsysteem
- anders, nl……………………………………………………………………………
NB. De volgende vragen gaan over de belangrijkste vernieuwing(en)/verandering(en), die u aangaf bij vraag 3. We spreken hieronder steeds van 'de
verandering'.
4. Hoe ingrijpend is/was de verandering voor uw school?
- nauwelijks ingrijpend
- enigszins ingrijpend
- tamelijk ingrijpend
- ingrijpend
- zeer ingrijpend
5. Wat vormde de aanleiding tot de verandering?
Meer antwoorden mogelijk. Graag bij elke mogelijkheid ja of nee antwoorden.
Nee/ja
a. eigen sterkte/zwakte analyse
b. (zwakke) leeropbrengsten
c. gegevens uit de ouderenquête/vragen van ouders
d. gegevens uit de leerlingvragenlijst
e. (problemen met) gedrag/motivatie van leerlingen
f. wens leerkrachten
g. wens bestuur
h. visieontwikkeling binnen team
i. verandering in leerlingpopulatie/-aantal
j. extern onderzoek/monitoring door externe instantie
k. inspectierapport en -adviezen
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l. bezoek conferentie, studiedag, congres, etc.
m. bezoek aan andere scholen
n. vakliteratuur
o. impulsen uit de landelijke innovatieprojecten
(Cultuureducatie, Q primair, ICT op school, WSNS+, etc.)
p. veranderingen in de (eisen van de) maatschappij
q. anders, nl…………………………………………………………………………...

6. Welke personeelsleden van school en bestuur zijn betrokken bij de verandering?
Wilt u de betrokkenheid aangeven door 'nee', 'enigszins' of 'sterk' aan te kruisen?
nee/enigszins/sterk
- leerkrachten
- interne specialisten (remedial teacher, intern begeleider etc.)
- directieleden
- bovenschools management
- bestuur

B. CONDITIES VOOR VERANDERING
7. In hoeverre is/was er draagvlak bij de teamleden voor de verandering? Graag
bij elk item een antwoord invullen.
1=niet van toepassing
2=enigszins van toepassing
3= in redelijke mate van toepassing
4= tamelijk sterk van toepassing
5=zeer sterk van toepassing
1 2 3 4 5
- Zij houden het liever bij het oude
- Zij praten mee over eventuele veranderingen tijdens formele
overlegvormen
- Zij wisselen onderling informeel uit over veranderingen
- Zij komen zelf met voorstellen voor verandering
- Zij zijn bereid nieuwe werkwijzen door te voeren
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- Zij zijn bereid zijn zich te professionaliseren mbt
veranderingen
- Zij zijn bereid te evalueren en te reflecteren
- Zij discussiëren regelmatig over nieuwe ontwikkelingen
-i n het onderwijs en wat dat voor de school kan betekenen

8. Op welke wijze vond professionalisering ten aanzien van de verandering plaats
bij uzelf en bij teamleden? Graag bij elk item een antwoord geven.
schoolleider
teamleden
nee/ja
nee/ja
- door scholing (cursus, studiedagen)
- door ondersteuning van externe organisaties
- door deelname aan conferenties
- door collegiale consultatie/intervisie
- door schoolbezoeken
- door deelname aan speciale projecten
- door deelname aan homogene schooloverstijgende netwerken
(homogeen= één type deelnemer, bijvoorbeeld leerkrachten)
- door deelname aan heterogene schooloverstijgende netwerken
(heterogeen= meerdere typen deelnemers, bijvoorbeeld netwerk PO-VO, kennisgemeenschap, leren met experts)
- anders, nl……………………………………………………………………………
9. Op welke wijze is/wordt gereflecteerd op het verloop van de verandering of geevalueerd?
Graag bij elk item een antwoord geven.
nee/ja
- Tussentijdse mondelinge evaluatie
- Tussentijdse schriftelijke evaluatie
- Mondelinge eindevaluatie
- Schriftelijke eindevaluatie
- Evaluatie met Medezeggenschapsraad
- Anders, nl…………………………………………………………………………
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10. Met behulp van welke gegevens wordt gereflecteerd of geëvalueerd?
Weten we nog niet (ga door naar vraag 11)
Met behulp van:
Graag bij elk item een antwoord geven.
nee/ja
- Gegevens leerlingvolgsysteem
- Methodegebonden toetsgegevens
- Gegevens ouderenquête
- Gegevens leerlingenquệte
- (Andere gegevens uit) kwaliteitszorgsysteem
- Interne (reflectie)verslagen
- Externe (reflectie)verslagen, van bijvoorbeeld schoolbegeleiders
- Speciaal voor deze verandering verzamelde gegevens, bijv.
- speciale vragenlijsten
- Anders, namelijk……………………………………………………………………

11. Levert de verandering (tot nu toe) op wat er van wordt verwacht? Graag bij
elk item een antwoord geven.
nee/ja
- Wij zijn tevreden over het verloop van de verandering
- De verandering verloopt stroef
- Wij zijn tevreden over de (voorlopige) opbrengsten
- De verandering heeft (tot nu toe) geleid tot wat we ervan verwacht
hadden
- We verwachten dat we met de verandering het beoogde doel halen.
12. Waren er belemmeringen voor de verandering?
- Nee (ga door naar vraag 13)
- Ja
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Zo ja, op welk gebied waren er belemmeringen en in welke mate?
Graag bij elk item een antwoord geven.
1=geen
2=in geringe mate
3= in enige mate
4= in sterke mate
5= in zeer sterke mate
1 2 3 4 5
- Externe ondersteuning
- Samenwerking met derden
- Financiën
- Tijd
- Ruimte
- Houding/gedrag gemeente
- Houding/gedrag bestuur
- Draagvlak personeel
- Draagvlak ouders
- Hoeveelheid personeel
- Stabiliteit team
- Anders, namelijk……………………………………………………………………

13. Waar staat de verandering uit vraag 2 beschreven?
Graag bij elk item een antwoord geven.
nee/ja
- In het meerjarenplan (schoolplan, beleidsplan)
- In het jaarplan (activiteitenplan)
- In de schoolgids
- Op de website van de school, nl.....
- Anders, namelijk………………………………………………………………………
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C. KENMERKEN VAN UW SCHOOL ROND VERNIEUWING
14. Hieronder leggen wij u een aantal uitspraken voor. Wilt u steeds aangeven in
hoeverre de uitspraak bij uw school past?Een proefafname wees uit dat het zinvol
is hierbij een onderscheid te maken tussen 'managementteam' en 'leerkrachten'
.Wilt u dus steeds apart aangeven in hoeverre de uitspraak bij managementteam
en (gemiddeld) bij de leerkrachten past?
1= past helemaal niet
2= past een beetje
3= past redelijk
4= past behoorlijk
5= past helemaal
Managementteam Leerkrachten
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Onze managementteamleden/onze leerkrachten.....
a. weten goed wat voor school we/ze willen zijn
b. zijn steeds op zoek naar nieuwe ideeën
c. houden actief vakbladen en websites bij om te
weten wat er in het onderwijs speelt
d. formuleren bij het invoeren van veranderingen
ook evaluatiecriteria
e. doen graag mee aan experimenten en nieuwe
projecten
f. proberen graag iets nieuws uit
g. zoeken, als we een begeleidingsvraag hebben,
gericht naar ondersteuners/begeleiders
h. doen veel aan professionalisering
i. gebruiken een systematisch model voor kwaliteitszorg
(plannen-uitvoeren-evalueren-verbeteren)
j. gaan regelmatig naar conferenties en studiedagen
k. gebruiken het leerlingvolgsysteem voor evaluatie
van ons onderwijs
l. geven elkaar feedback
m. stellen bij vernieuwingen duidelijke doelen
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n.

doen van tijd tot tijd aan zelfanalyse: wat doen we
goed/wat kan beter?
o. houden in de gaten hoe het staat met de tevredenheid
van onze ouders
p. zoeken gericht naar goede voorbeelden van andere
scholen
q. zijn gericht op samen werken, samen ontwikkelen
r. weten goed welke veranderingen we/ze nog willen
en waarom
s. hebben een eigen vernieuwingsplan waar planmatig
aan gewerkt wordt
t. hebben vertrouwen in het vermogen om ons-/henzelf
te verbeteren
u. maken duidelijke keuzes, waar we/ze ons/zich ook aan
houden
v. bespreken informatie uit conferenties en scholingen in
het team
w. delen kennis en informatie in het team
x. praten veel over de inhoud van ons/hun vak

Tot slot
Van hoeveel scholen voor primair onderwijs is uw bestuur het bevoegd gezag?
- 1-2 scholen
- 3-5 scholen
- 6-10 scholen
- 11-15 scholen
- meer dan 15 scholen
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Bijlage 2 Extra tabel basisstrategie

Zes typen vernieuwers en hun scores op de variabelen 'manieren van vernieuwen' (schalen
'zelfbewust vernieuwen' ZN, 'innovatiegericht' IG, 'gericht op kennis delen' KD en 'systematisch
verbeteren' SV) (gemiddelde scores minus het totaal gemiddelde van de variabele)
Management
Leerkrachten
Typen
ZN

IG

KD

1 Noodgedwongen vernieuwers
-0.5 -0.5 -1.2
(alles laag)
2 Kennisdelers
-0.1 -0.1 0.7
(veel kennisdelen, rest gemiddeld)
3 Ongerichte vernieuwers
-0.5 -0.8 -0.1
(kennis delen gemiddeld, rest erg laag)
4 Zelfsturende, systematische vernieuwers
0.5 0.6 0.8
(alles hoog)
5 Bottom-up vernieuwers (leerkrachten
0.1 -0.1 -0.3
systematisch wat hogere scores dan management)
6 Top-down vernieuwers
0.0 0.4 0.1
(lkk veel lagere scores dan management)

SV

ZN

IG

KD

SV

-0.7 -0.6

-0.6

-1.3

-0.7

0.0

0.0

0.1

0.8

0.0

-0.9 -0.4

-0.5

0.0

-0.6

0.6

0.5

0.6

0.9

0.6

0.2

0.2

0.1

-0.2

0.3

0.1 -0.8

-0.5

-0.8

-0.7
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Bijlage 3 Vragenlijst vernieuwingen in het primair onderwijs (nieuwe versie)

Toelichting
Doel van de vragenlijst is het in kaart brengen van soorten veranderingen in het
primair onderwijs (type, aanleiding, omvang) en de condities die daarbij een rol
spelen. Het invullen kost niet veel tijd. Wij schatten dat u er een kwartier mee bezig bent.
A. SOORT VERANDERING, AANLEIDING, OMVANG
1. Heeft u recentelijk (afgelopen 2 jaar) inhoudelijk, organisatorisch of op het
gebied van personeelsbeleid iets veranderd op uw school?
- nee (ga door naar vraag 14)
- ja (ga door naar vraag 2)
2. Wat voor soort verandering of vernieuwing was dat?
Meer antwoorden mogelijk. Graag aankruisen wat van toepassing is.
I inhoudelijke vernieuwing/verandering op het gebied van:
- VVE
- leerlingenzorg
- curriculum (techniek, cultuureducatie, ict, leesonderwijs, taalonderwijs, rekenonderwijs, zaakvakonderwijs)
- onderwijsconcept, visie
- toetsing
- pedagogisch didactisch klimaat, sociale vaardigheden
- anders, nl……………………………………………………………………………
II vernieuwing/verandering in de klassenorganisatie, te weten:
- leerlingen zelfstandig laten werken
- leerlingen in niveaus laten werken binnen de groep
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- leerlingen groepsoverstijgend in niveaus laten werken
- tutoring/samenwerken
- anders, nl. …………………………………………………………………………..

III vernieuwing/verandering in schoolorganisatie en personeelsbeleid, te weten:
- uitbreiding en/of wijziging van taken van het personeel
- inzetten van ander personeel dan groepsleerkrachten
- inzetten van een expert op het gebied van kunst/beweging en/of techniek
- verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen
- integraal personeelsbeleid/beoordelingsbeleid
- invoering kwaliteitszorgsysteem
- anders, nl.
3. Welke vernieuwing(en)/verandering(en) uit de vorige vraag was/waren voor
uw school de belangrijkste (de meest omvattende en/of meest ingrijpende)?
NB. In sommige gevallen hangt de ene verandering samen met de andere, bijv. bij
een nieuw onderwijsconcept. In een dergelijk geval kunt u voor de 'belangrijkste
verandering' meerdere antwoordcategorieën aankruisen.
I inhoudelijke vernieuwing/verandering op het gebied van:
- VVE
- leerlingenzorg
- curriculum (techniek, cultuureducatie, ict, leesonderwijs, taalonderwijs, rekenonderwijs, zaakvakonderwijs)
- onderwijsconcept, visie
- toetsing
- pedagogisch didactisch klimaat, sociale vaardigheden
- anders, nl.
II vernieuwing/verandering in de klassenorganisatie, te weten:
- leerlingen zelfstandig laten werken
- leerlingen in niveaus laten werken binnen de groep
- leerlingen groepsoverstijgend in niveaus laten werken
- tutoring/samenwerken
- anders, nl. …………………………………………………………………………
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III vernieuwing/verandering in schoolorganisatie en personeelsbeleid, te weten:
- uitbreiding en/of wijziging van taken van het personeel
- inzetten van ander personeel dan groepsleerkrachten
- inzetten van een expert op het gebied van kunst/beweging en/of techniek
- verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen
- integraal personeelsbeleid/beoordelingsbeleid
- invoering kwaliteitszorgsysteem
- anders, nl……………………………………………………………………………
NB De volgende vragen gaan over de belangrijkste vernieuwing(en)/verandering(en), die u aangaf bij vraag 3. We spreken hieronder steeds van 'de
verandering'.
4. Hoe ingrijpend is/was de verandering voor uw school?
- nauwelijks ingrijpend
- enigszins ingrijpend
- tamelijk ingrijpend
- ingrijpend
- zeer ingrijpend
5. Wat vormde de aanleiding tot de verandering?
Meer antwoorden mogelijk. Graag bij elke mogelijkheid ja of nee antwoorden.
nee/ja
a. eigen sterkte/zwakte analyse
b. (zwakke) leeropbrengsten
c. gegevens uit de ouderenquête/vragen van ouders
d. gegevens uit de leerlingvragenlijst
e. (problemen met) gedrag/motivatie van leerlingen
f. wens leerkrachten
g. wens bestuur
h. visieontwikkeling binnen team
i. verandering in leerlingpopulatie/-aantal
j. extern onderzoek/monitoring door externe instantie
k. inspectierapport en -adviezen
141

Innovatiemonitor Primair Onderwijs
l. bezoek conferentie, studiedag, congres, etc.
m. bezoek aan andere scholen
n. vakliteratuur
o. impulsen uit de landelijke innovatieprojecten
(Cultuureducatie, Q primair, ICT op school, WSNS+, etc.)
p. veranderingen in de (eisen van de) maatschappij
q. anders, nl…………………………………………………………………………...

6. Welke personeelsleden van school en bestuur zijn betrokken bij de verandering?
Wilt u de betrokkenheid aangeven door 'nee', 'enigszins' of 'sterk' aan te kruisen?
nee/enigszins/sterk
- leerkrachten
- interne specialisten (remedial teacher, intern begeleider etc.)
- directieleden
- bovenschools management
- bestuur
B. CONDITIES VOOR VERANDERING
7. In hoeverre is/was er draagvlak bij de teamleden voor de verandering? Graag
bij elk item een antwoord invullen.
1=niet van toepassing
2=enigszins van toepassing
3= in redelijke mate van toepassing
4= tamelijk sterk van toepassing
5=zeer sterk van toepassing
1 2 3 4 5
- Zij zijn bereid nieuwe werkwijzen door te voeren
- Zij zijn bereid zijn zich te professionaliseren mbt veranderingen
- Zij zijn bereid te evalueren en te reflecteren
- Zij discussiëren regelmatig over nieuwe ontwikkelingen in het
onderwijs en wat dat voor de school kan betekenen
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8. Op welke wijze vond professionalisering ten aanzien van de verandering
plaats bij uzelf en bij teamleden? Graag bij elk item een antwoord geven.
schoolleider
teamleden
nee/ja
nee/ja
- door scholing (cursus, studiedagen)
- door ondersteuning van externe organisaties
- door deelname aan conferenties
- door collegiale consultatie/intervisie
- door schoolbezoeken
- door deelname aan speciale projecten
- door deelname aan homogene schooloverstijgende netwerken
(homogeen= één type deelnemer, bijvoorbeeld leerkrachten)
- door deelname aan heterogene schooloverstijgende netwerken
(heterogeen= meerdere typen deelnemers, bijvoorbeeld netwerk
PO-VO, kennisgemeenschap, leren met experts)
- anders, nl………………………………………………………………………………
9. Op welke wijze is/wordt gereflecteerd op het verloop van de verandering of geevalueerd? Graag bij elk item een antwoord geven.
nee/ja
- Tussentijdse mondelinge evaluatie
- Tussentijdse schriftelijke evaluatie
- Mondelinge eindevaluatie
- Schriftelijke eindevaluatie
- Evaluatie met Medezeggenschapsraad
- Anders,nl……………………………………………………………………………
10. Met behulp van welke gegevens wordt gereflecteerd of geëvalueerd?
- Weten we nog niet (ga door naar vraag 11)
- Met behulp van:
Graag bij elk item een antwoord geven.
nee/ja
- Gegevens leerlingvolgsysteem
- Methodegebonden toetsgegevens
- Gegevens ouderenquête
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- Gegevens leerlingenquệte
- Interne (reflectie)verslagen
- Externe (reflectie)verslagen, van bijvoorbeeld schoolbegeleiders
- Speciaal voor deze verandering verzamelde gegevens, bijv. speciale vragenlijsten
- Anders, namelijk……………………………………………………………………

11. Levert de verandering (tot nu toe) op wat er van wordt verwacht? Graag bij
elk item een antwoord geven.
nee/ja
- Wij zijn tevreden over het verloop van de verandering
- De verandering verloopt stroef
- Wij zijn tevreden over de (voorlopige) opbrengsten
- De verandering heeft (tot nu toe) geleid tot wat we ervan verwacht hadden
12. Waren er belemmeringen voor de verandering?
- Nee (ga door naar vraag 13)
- Ja
Zo ja, op welk gebied waren er belemmeringen en in welke mate?
Graag bij elk item een antwoord geven.
1=geen
2=in geringe mate
3= in enige mate
4= in sterke mate
5= in zeer sterke mate
1 2 3 4 5
- Externe ondersteuning
- Samenwerking met derden
- Financiën
- Tijd
- Ruimte
- Houding/gedrag gemeente
- Houding/gedrag bestuur
- Draagvlak personeel
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- Draagvlak ouders
- Hoeveelheid personeel
- Stabiliteit team
- Anders, namelijk……………………………………………………………………

13. Waar staat de verandering uit vraag 2 beschreven?
Graag bij elk item een antwoord geven.
nee/ja
- In het meerjarenplan (schoolplan, beleidsplan)
- In het jaarplan (activiteitenplan)
- In de schoolgids
- Op de website van de school, nl.....
- Anders, namelijk........................................................................................................

C. KENMERKEN VAN UW SCHOOL ROND VERNIEUWING
14. Hieronder leggen wij u een aantal uitspraken voor. Wilt u steeds aangeven in
hoeverre de uitspraak bij uw school past?Een proefafname wees uit dat het zinvol
is hierbij een onderscheid te maken tussen 'managementteam' en 'leerkrachten'.Wilt u dus steeds apart aangeven in hoeverre de uitspraak bij
managementteam en (gemiddeld) bij de leerkrachten past?
1= past helemaal niet
2= past een beetje
3= past redelijk
4= past behoorlijk
5= past helemaal
Managementteam Leerkrachten
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Onze managementteamleden/onze leerkrachten.....
- weten goed wat voor school we/ze willen zijn
- zijn steeds op zoek naar nieuwe ideeën
- houden actief vakbladen en websites bij om te weten
wat er in het onderwijs speelt
- formuleren bij het invoeren van veranderingen ook evaluatiecriteria
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- doen graag mee aan experimenten en nieuwe projecten
- proberen graag iets nieuws uit
- gebruiken een systematisch model voor kwaliteitszorg
(plannen-uitvoeren-evalueren-verbeteren)
- gebruiken het leerlingvolgsysteem voor evaluatie van ons onderwijs
- stellen bij vernieuwingen duidelijke doelen
- doen van tijd tot tijd aan zelfanalyse: wat doen we goed/wat kan beter?
- houden in de gaten hoe het staat met de tevredenheid van onze ouders
- zoeken gericht naar goede voorbeelden van andere scholen
- weten goed welke veranderingen we/ze nog willen en waarom
- hebben een eigen vernieuwingsplan waar planmatig aan gewerkt wordt
- hebben vertrouwen in het vermogen om ons-/henzelf te verbeteren
- maken duidelijke keuzes, waar we/ze ons/zich ook aan houden
- bespreken informatie uit conferenties en scholingen in het team
- delen kennis en informatie in het team

Tot slot
Van hoeveel scholen voor primair onderwijs is uw bestuur het bevoegd gezag?
- 1-2 scholen
- 3-5 scholen
- 6-10 scholen
- 11-15 scholen
- meer dan 15 scholen
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Samenvatting van de database per parameter (typering, leren van elkaar, kennisdeling en opbrengsten) laat inhoudelijk het volgende beeld zien:
Typering
De subsidie wordt besteed aan een groot aantal zeer verschillende activiteiten, bijvoorbeeld: materialen, diensten, vergroting van kennis en vaardigheden van
leerkrachten (begeleiding, professionalisering, leren van elkaar, collegiale consultatie) of leerlingen (cognitieve vakken, sociale competentie), visie, inhoud
(onderwijsconcept, vak: ict, cultuureducatie, techniek). Bij ict kan het bijvoorbeeld gaan om beleid, om materialen (aanschaf, maar ook hulp bij gebruik;
hardware, software, maar ook methoden). Soms worden doelgroepen gespecificeerd (teamleden vs. leerlingen en binnen leerlingen specifieke groepen, zoals het
jonge kind, hoogbegaafden of jaargroepen/bouwen), soms ook niet.
De typering van de innovatie betreft dus zowel het wat, het wie als het hoe (beleid, implementatie, aanschaf, begeleiding, scholing, leren van elkaar, managen,
etc.).
De database bevat per school niet steeds al deze parameters: soms is alleen het
wat aangegeven.
Leren van elkaar
In de database komen we een grote diversiteit aan vormen van leren van elkaar
tegen, van studiedagen, ouderavonden, begeleiding, tot deelname aan netwerken,
al dan niet homogeen, dat wil zeggen specifiek voor bepaalde beroepsgroepen,
zoals intern begeleiders. De database bevat onder 'leren van elkaar' ook zaken die
niet onder leren van elkaar vallen, zoals aanschaf materiaal, aanstellen onderwijsassistent, benoemen kwaliteitsmanager, etc.
Kennisdeling
In de database is ook bij kennisdeling een grote variëteit aan vormen te vinden.
De kennisdeling blijkt plaats te vinden in smal of breder verband, bijvoorbeeld in147
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tern begeleiders, bovenschoolse werkgroep, directieoverleg, bestuur, netwerk van
brede scholen, samenwerkingsverband. Soms hebben verschillende scholen vallend onder één bestuur allemaal een aanvraag breedtestrategie ingediend.
Kennisdeling omvat onder meer: ervaringen delen/uitwisselen, presentatie bij andere scholen, op studiedag, etc., deelname aan netwerk, artikelen, brochure, dvd,
handleiding, website, internetfora, maar ook gezamenlijke team- of scholingsbijeenkomsten en minder duidelijke plannen tot kennisdeling.
Opbrengst
Ook hier is in het bestand weer sprake van een grote diversiteit. Soms is de beoogde opbrengst duidelijk gerelateerd aan wat er onder 'typering' staat, soms is dit
veel minder het geval.

148

Bijlage 5 Evaluatieformulier breedtestrategie

Het doel van de stimuleringsregeling 'Leren van elkaar' (breedtestrategie) is: 'samen met andere scholen actief aan de kwaliteit en ontwikkeling van de school en
het onderwijs werken'. 'Leren van elkaar' verwijst naar het delen en verspreiden
van kennis. U bent één van de scholen die vanuit deze stimuleringsregeling een
subsidie van 3000 euro heeft ontvangen. Zoals u weet, is aan deze regeling een
evaluatie verbonden. Op verzoek van de verstrekker, het PO Platform Kwaliteit
en Innovatie, is onderstaande evaluatievragenlijst ontworpen. Met het invullen
van deze vragenlijst voldoet u aan de evaluatieverplichting.
Alle vragen gaan over de verbetering waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd.
Voor wat voor soort activiteit/vernieuwing heeft u de subsidie gevraagd?
Wij vragen achtereenvolgens naar wat u wilde verbeteren, hoe u wilde verbeteren
en wie de doelgroep van de verbetering was.
1A. Geef a.u.b aan wat u wilde verbeteren. U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
a. VVE; onderwijs kleuters
b. curriculum:
- techniek
- cultuureducatie
- ict
- leesonderwijs
- taalonderwijs
- rekenonderwijs
- zaakvakonderwijs
- Engels
- LO/sport
c. leerlingenzorg
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d. toetsing
e. sociale vaardigheden/competenties van leerlingen
f. schoolklimaat
g. visie, onderwijsconcept
h. klassenorganisatie
- zelfstandig werken
- in niveaus werken binnen de groep
- groepsoverstijgend in niveaus werken
- tutoring/samenwerken
i. pedagogische en didactisch handelen van de leerkrachten
j. uitbreiding en/of wijziging van taken van het personeel
k. inzetten van ander personeel dan groepsleerkrachten
l. inzetten van een expert op het gebied van kunst, beweging en/of techniek
m. verantwoordelijkheid van het personeel verdelen over andere groepen
n. integraal personeelsbeleid/beoordelingsbeleid
o. professionalisering
p. kwaliteitsbeleid/-zorg
q. samenwerken met andere scholen of externe instellingen (t.b.v. brede school,
verlengde schooldag, plusklas, etc.)
r. PR (ouders, buurt, etc.)
s. gebouw
t. anders, nl…………………………………………………………………………

1B. Geef a.u.b. met een werkwoord aan hoe of via welke weg de geplande verbetering zou worden gerealiseerd. U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
a. beleid maken
b. ontwikkelen/opzetten (bijv. een leerlijn, een procedure)
c. implementeren/invoeren (bijv. van methode)
d. aanschaffen (bijv. materiaal)
e. begeleiding inhuren
f. cursus/scholing volgen
g. 'leren van elkaar', namelijk via:
- studiedagen, bijeenkomsten, uitwisseling met collega's binnen de school
- intervisie, collegiale visitatie, coaching
- kijken bij elkaar in de klas
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- (netwerk)bijeenkomsten, deelname aan conferenties, uitwisseling met collega's buiten de school
- kijken in andere scholen
- deelnemen aan project, platform, netwerk
- samenwerken
h. inrichten ruimte
i. vrijroosteren
j. anders, nl………………………………………………………………………

1C. Voor wie wordt/is de subsidie ingezet?
Toelichting: uiteindelijk zal elke verbetering gericht zijn op de leerlingen. Wij
vragen hier echter naar de directe besteding van de subsidie. Als materiaal voor
de kleuters is aangeschaft, dan is de subsidie primair voor kleuters bestemd. Als
de subsidie bijvoorbeeld voor training in het werken met een digitaal schoolbord
wordt ingezet, dan zijn groepsleerkrachten degenen voor wie de subsidie primair
wordt ingezet. Indien de subsidie wordt besteed om bijvoorbeeld de ouderbetrokkenheid te bevorderen, dan graag 'ouders' aankruisen.
leerlingen, nl.
-

alle leerlingen
kleuters
groep 3 en 4
groep 5 of hoger
zorgleerlingen
hoogbegaafden/meervoudig intelligenten
zwakke lezers
lln. met taalachterstanden
anders

-

directie
groepsleerkrachten
specialisten (IB-ers, remedial teachers, etc.)
vakspecialisten (leerkracht cultuureducatie, gymleerkracht,
etc.)

het team, nl.

ouders
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2. Binnen welk verband was 'leren van elkaar' beoogd?
- alleen binnen de eigen school
- samenwerkingsverband (bijvoorbeeld WSNS)
- scholen onder hetzelfde bestuur
- scholen in dezelfde gemeente
- specifiek project of concept (brede scholen, TOM, OGO)
3. Wordt de kennis die uw school zelf in het kader van de verbetering heeft opgedaan verder verspreid? (bijvoorbeeld door collegiale consultatie te bieden,
een presentatie te geven)
nee/ja
Zo ja, hoe?
a. schoolbezoek mogelijk maken (aanmelding als open TOM school?)
b. cursussen geven
c. artikelen, brochure, dvd, handleiding, website, internetfora
d. bijhouden logboek/maken draaiboek,
e. collegiale consultatie bieden
f. presentatie bij andere scholen, op studiedag, in netwerk, kenniskring etc.
g. anders, nl…………………………………………………………………………...
4. Kunt u aangeven in welke mate het volgende al feitelijk gerealiseerd is?
(nog)niet gedeeltelijk grotendeels volledig
a. de geplande verbetering (het 'wat' en het 'hoe')
b.'leren van elkaar'
c. verspreiding van kennis die is opgedaan

5. In hoeverre bent u tevreden met de stimuleringsregeling?
niet tevreden/enigszins tevreden/tamelijk tevreden/zeer tevreden
Wat betreft:
a. de omvang van de subsidie
b. wijze van aanvragen
c. de wijze van verantwoording afleggen
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6. In hoeverre was de subsidie een stimulans voor uw school?
geen stimulans/kleine stimulans/ tamelijk grote stimulans/grote stimulans
Wat betreft:
a. werken aan de kwaliteit en ontwikkeling van de school/het onderwijs
b. leren van anderen ('leren van elkaar' tot stand te brengen)
c.beschikbaar maken van opgedane kennis
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Globale interviewleidraad dieptepilots

De volgende vragen zullen - indien mogelijk - in de interviews met betrokkenen bij
de projecten 'Leren met experts' (dieptestrategie) aan de orde komen. Met een letter
is aangegeven of de vraag gesteld wordt aan een bestuursfunctionaris, een schoolleider (directie evt. samen met een leerkracht) of een expert:
B= bestuur/bovenschoolse functionaris
D=directie (en leerkracht)
E=expert
Aanleiding
Nadere toelichting op wat in het plan staat?
In hoeverre is er aansluiting bij ontwikkelingen in het beleid en veld?

BD
DE

Doelen
Nadere toelichting op wat er in het plan staat?
Relatie doel-aanleiding/probleem?
In hoeverre is 'leren van experts' een doel?
In hoeverre is samenwerking met andere scholen een doel?

BD
BD
BD
BD

De vernieuwing
Wat vormde de inspiratiebron voor deze vernieuwing?
Op welke niveaus (bestuur, management, team, leerling) speelt deze zich
af en hoe?
Hoe verloopt het proces van de inhoudelijke vernieuwing?
Wat zijn eventuele knelpunten (financiële, materiële, personele, tijd, etc.)?

BD
BDE
DE

Experts (leren met experts)
Nadere toelichting op wat er in het plan staat?
Welke personen (functies, inbreng)
Sinds wanneer betrokken? Looptijd/duurzaamheid?

BDE
BDE
BDE

BD
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Werkwijze netwerk: type contact, frequentie contact, aard bijeenkomsten,
vastlegging, type uitwisseling (top down, bottom up)
Structuur en coördinatie netwerk: meer of minder hiërarchisch, verdeling
van functies/taken
Hoe beoordeelt men de samenwerking bestuur-scholen-experts?
Wat zijn eventuele knelpunten (financiële, materiële, personele, tijd, etc.)?
Samenwerking (leren met elkaar)
Nadere toelichting op wat er in het plan staat?
Welke personen (functies, aantal, inbreng)
Sinds wanneer betrokken? Looptijd/duurzaamheid?
Werkwijze netwerk: type contact, frequentie contact, aard bijeenkomsten,
vastlegging, type uitwisseling (top down, bottom up)
Structuur en coördinatie netwerk: meer of minder hiërarchisch, verdeling
van functies/taken
Hoe beoordeelt men de samenwerking met andere scholen?
Wat zijn eventuele knelpunten (financiële, materiële, personele, tijd, etc.)?

BDE
BDE
BDE
BDE

BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD

Draagvlak
Nadere toelichting op wat er in het plan staat?
Is er draagvlak op alle niveaus?
In hoeverre zijn leerkrachten betrokken geweest bij de keuze voor de
vernieuwing?

BD

Kernactiviteiten
Nadere toelichting op wat er in het plan staat?
Hoe verloopt het proces?
Wat zijn eventuele knelpunten (materiële, personele, tijd, etc.)?
In hoeverre is er sprake van adequate training van uitvoerders/leerkrachten?

BD
BDE
BDE
BD

BD
BDE

Resultaten
Nadere toelichting op wat er in het plan staat?
BD
Is een duurzame verandering te voorzien/bereikt? Noodzakelijke condities? BDE
Zijn de pilots goede voertuigen voor ontwikkeling van nieuwe kennis
en inzichten?
BDE
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Wat zijn de (tussentijdse) opbrengsten van de inhoudelijke vernieuwing?
Wat zijn de (tussentijdse) opbrengsten van het 'leren met experts'?
Voldoet de vernieuwing tot zover aan de verwachtingen?
Knelpunten (financieel, leiderschap, etc.)

BD
BDE
BDE
BDE

Evaluatie
Hoe, wat (proces en/of product) en wanneer evalueren de besturen/
de scholen?
Welke gegevens worden verzameld?
Met wie (welke betrokkenen) wordt geëvalueerd?

BDE
BD
BDE

Verspreiding
Nadere toelichting op wat er in het plan staat tav toegankelijk maken
opbrengsten?
(hoe, welke, wanneer)

BD

Welke opbrengsten worden op welke wijze toegankelijk gemaakt? BDE
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Vragenlijst evaluatie dieptepilots

VRAGENLIJST EVALUATIE DIEPTEPILOT
Leren met Experts

Volgnr.: «volgnr» («aanvrnr»)
«Bestuursnr»
«Naam»
t.a.v. Dhr/Mw. «contactpers_Aanvraag»
«Adres»
«Postcode» «Plaats»
______________________

Handtekening:

Brinnr.: «Brinnr» / Best.nr.:

Datum:

Naam:

____________________________________

Toelichting
Beoogde invuller is de projectleider van de dieptepilot. De projectleider is mogelijk niet in alle gevallen in staat vragen die de werkvloer betreffen te
beantwoorden. Wij verzoeken u de vragenlijst toch zo compleet mogelijk in te
vullen. Dat kan betekenen dat voor sommige vragen andere bij het project betrokkenen (uitvoerders bijvoorbeeld) geraadpleegd moeten worden.
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In de vragenlijst wordt een onderscheid gemaakt tussen de dieptepilot en een
eventueel groter project, waar de dieptepilot (inhoudelijk) een onderdeel van is.
Wij verzoeken u bij het invullen van de vragen aandacht te besteden aan dit onderscheid. Ook verzoeken wij u bij de vragen, waar daarvoor ruimte is, een korte
toelichting te geven. Aankruisen kan door middel van het zwart maken van het
betreffende rondje.

Juni 2008
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Positionering dieptepilot
Onder 'dieptepilot' verstaan we het project dat gefinancierd wordt met subsidie
van de Stimuleringsregeling 'Leren met experts' (dieptestrategie).
1. Is de dieptepilot een onderdeel van een groter project, waarbij ook andere
middelen zijn ingezet?
o nee
o ja
2. Zo ja, op welk organisatorisch niveau speelt het project zich af?
o samenwerkingsverband
o één bestuur
o meerdere besturen
o gemeente
o anders, nl. ..........................................................................................................
3. Zo ja, wat is de looptijd van het project waar de dieptepilot deel van uitmaakt?
van . . / . . . . (maand/jaar) tot . . / . . . . (maand/jaar)

4. Wat is de looptijd van de dieptepilot?
van . . / . . . . (maand/jaar) tot . . / . . . . (maand/jaar)
5. Op welk organisatorisch niveau speelt de dieptepilot zich af?
o samenwerkingsverband
o één bestuur
o meerdere besturen
o gemeente
o anders, .nl. .........................................................................................................
6. Wat is de functie van de projectleider van de dieptepilot?
o leerkracht/IB-er
o schoolleider
o bestuurslid
o anders, nl. ..........................................................................................................
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7. Is hij/zij ook de projectleider van het grotere project?
o nee
o ja
o nvt
8. Is hij/zij ook de initiatiefnemer van de dieptepilot?
o nee
o ja

Inhoud vernieuwing

9. Wat is de aanleiding geweest voor het gehele project/dieptepilot?
U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
o ontwikkelingen in de eigen scholen (bijv. achterblijvende prestaties bij leerlingen, gedragsproblemen, andere visie op onderwijs/lesgeven, onvoldoende
professionaliteit leerkrachten, etc.), nl. .............................................................
o politiek/maatschappelijke ontwikkelingen, nl. .................................................
10. Wat is het primaire doel (of wat zijn de primaire doelen) van de dieptepilot?
U kunt meerdere antwoorden aankruisen. (Verbetering van prestaties van leerlingen staat hier niet bij, omdat dit uiteindelijk altijd het doel is).
o deskundigheidsbevordering
o ontwikkeling doorgaande leerlijn
o ontwikkeling leerlijn (nieuw vak)
o verandering klassenorganisatie
o verbetering leeromgeving
o ontwikkeling materiaal
o vormgeven identiteit
o visieontwikkeling
o ontwikkeling onderwijsconcept
o ontwikkeling kwaliteitszorg
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o
o
o

ontwikkeling zorgaanbod/zorgstructuur
ontwikkeling personeelsbeleid
anders, nl............................................................................................................

11. Welke kernactiviteiten worden/zijn er uitgevoerd in het kader van de dieptepilot?
U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
o inventarisatie/onderzoek
o materiaal/methode ontwikkelen/uitproberen/implementeren
o (andere) werkwijze ontwikkelen/uitproberen/implementeren
o instrument/vragenlijst ontwikkelen
o scholing/training van leerkrachten/IB-ers/directie
o coaching/begeleiding leerkrachten/IB-ers/directie
o netwerk-/ondersteuningsbijeenkomsten opzetten/organiseren
o samenstellen/opstellen draaiboek/handleiding/plan
o schoolbezoeken afleggen/collegiale visitaties houden
o observaties uitvoeren
o metingen houden
o anders, nl. ..........................................................................................................
12. Waar wordt/is de subsidie voor de dieptepilot aan besteed?
U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
o aan materiële kosten
o aan personele kosten: ingehuurd personeel
o aan personele kosten: eigen personeel (vrijroosteren)
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Samenwerking en experts
13. Wie/welke instellingen werken - als deelnemer of expert bij uitvoering en/of
evaluatie - samen in het gehele project?
expert
deelexpert
nemer
uitvoe- evaluatie
ring
a. één of meer basisscholen
0
0
0
b. één of meer scholen voor SBO
0
0
0
c. één of meer scholen voor SO
0
0
0
d. één of meer VO-scholen
0
0
0
e. peuterspeelzalen
0
0
0
f. kinderopvang en buitenschoolse opvang
0
0
0
g. jeugdzorg
0
0
0
h. hogeschool, nl.....................................................
0
0
0
i. universiteit/universitair instituut, nl. ..................
0
0
0
j. schoolbegeleidingsdienst
0
0
0
k. (onderwijs)adviesbureau/onderzoeksbureau, nl.
0
0
0
............................................................................
l. landelijk pedagogisch centrum, nl. ....................
0
0
0
m. NJI
0
0
0
n. SLO
0
0
0
o. Cito-groep
0
0
0
p. bedrijfsleven
0
0
0
q. anders, nl. ...........................................................
0
0
0

164

Bijlagen

14. Wie/welke instellingen werken - als deelnemer of expert bij uitvoering en/of
evaluatie - samen in de dieptepilot?
expert
deelexpert
nemer
uitvoe- evaluatie
ring
a. één of meer basisscholen
0
0
0
b. één of meer scholen voor SBO
0
0
0
c. één of meer scholen voor SO
0
0
0
d. één of meer VO-scholen
0
0
0
e. peuterspeelzalen
0
0
0
f. kinderopvang en buitenschoolse opvang
0
0
0
g. jeugdzorg
0
0
0
h. hogeschool, nl.....................................................
0
0
0
i. universiteit/universitair instituut, nl.
0
0
0
.....................
j. schoolbegeleidingsdienst
0
0
0
0
0
0
k. (onderwijs)adviesbureau/onderzoeksbureau, nl.
.............................................................................
l. landelijk pedagogisch centrum, nl .....................
0
0
0
m. NJI
0
0
0
n. SLO
0
0
0
o. Cito-groep
0
0
0
p. bedrijfsleven
0
0
0
q. anders, nl. ...........................................................
0
0
0

15. Bouwt de dieptepilot voort op resultaten uit (wetenschappelijk) onderzoek?
o nee
o ja
Indien 'ja', welke onderzoeksresultaten? ..................................................................
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Resultaten en transfer
Het gaat hier nadrukkelijk om de resultaten van de dieptepilot.
16. In hoeverre zijn de doelen die met de dieptepilot beoogd werden (zie vraag
10) al bereikt?
Kruis a.u.b. 'n.v.t.' aan bij de doelen die niet van toepassing zijn (d.w.z. die niet
zijn aangekruist bij vraag 10).
nog enigs- grotenhelen.v.t.
niet zins
deels
maal
a. deskundigheidsbevordering
0
0
0
0
0
b. ontwikkeling doorgaande leer0
0
0
0
0
lijn
c. ontwikkeling leerlijn (nieuw
0
0
0
0
0
vak)
d. verandering klassenorganisatie
0
0
0
0
0
e. verbetering leeromgeving
0
0
0
0
0
f. ontwikkeling materiaal
0
0
0
0
0
g. vormgeven identiteit
0
0
0
0
0
h. visieontwikkeling
0
0
0
0
0
i. ontwikkeling onderwijsconcept
0
0
0
0
0
j. ontwikkeling kwaliteitszorg
0
0
0
0
0
k. ontwikkeling zorgaanbod/ zorg0
0
0
0
0
structuur
l. ontwikkeling personeelsbeleid
0
0
0
0
0
m. anders, nl. ..................................
0
0
0
0
0
n. anders, nl. ..................................
0
0
0
0
0
o. anders, nl. ..................................
0
0
0
0
0
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17. In hoeverre zijn de kernactiviteiten (zie vraag 11) die in de dieptepilot uitgevoerd zouden worden ook uitgevoerd? Kruis a.u.b. 'n.v.t.' aan bij de
kernactiviteiten die niet van toepassing zijn (d.w.z. die niet zijn aangekruist bij
vraag 11).

a.
b.

inventarisatie/onderzoek
materiaal/methode ontwikkelen/
uitproberen/implementeren
c. (andere) werkwijze ontwikkelen/ uitproberen/implementeren
d. instrument/vragenlijst ontwikkelen
e. scholing/training van leerkrachten/IB-ers/directie
f. coaching/begeleiding leerkrachten/IB-ers/directie
g. netwerk-/ondersteuningsbijeenkomsten opzetten/organiseren
h. samenstellen/opstellen draaiboek/handleiding/plan
i. schoolbezoeken afleggen/ collegiale visitaties houden
j. observaties uitvoeren
k. metingen houden
l. anders, nl………………………
m. anders, nl………………………
n. anders, nl………………………

nog
niet
0
0

enigs
zins
0
0

grotendeels
0
0

helemaal
0
0

n.v.t.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
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18. In hoeverre is de werkvloer bereikt met de dieptepilot?
Omcirkel a.u.b. het juiste antwoord.
0= niet van toepassing: dieptepilot betreft de werkvloer niet.
1= (nog) niet
2= enigszins
3= in redelijke mate
4= in sterke mate
5= in zeer sterke mate

Er is draagvlak gecreëerd op de werkvloer 1
Er is iets veranderd op de werkvloer

0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

19. Indien de doelen van de dieptepilot onvoldoende zijn bereikt dan wel de kernactiviteiten (nog) niet zijn uitgevoerd, waaraan is dit dan toe te schrijven?
U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
o onvoldoende financiën
o onvoldoende tijd
o onvoldoende draagvlak
o communicatieproblemen
o anders, nl………………………………………………………………………

1

Doorgaans zijn leerkrachten degenen op de werkvloer. Als ouders de doelgroep
vormden van de vernieuwing, dan moet onder 'werkvloer' ouders verstaan worden.
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20. Zijn of worden de kennis (die in het project/de dieptepilot is opgedaan) en/of
de producten verspreid op één of meer van de volgende wijzen? Wanneer heeft
verspreiding plaatsgevonden of zal dit plaatsvinden?
Kruis a.u.b. bij alle
items het juiste antwoord aan.
ja, is
Wanneer?
nee ja,
gebeurd (maand/jaar)
moet
nog
a. schoolbezoek mogelijk maken
0
0
0
....................
b. collegiale consultatie bieden
0
0
0
....................
c. presentatie bij andere scholen, op
0
0
0
....................
studiedag, in netwerk, kenniskring,
etc.
d. cursussen geven
0
0
0
....................
0
0
0
....................
e. schriftelijke informatie over de vernieuwing geven (via artikel,
brochure, dvd, handleiding, website,
internetfora)
f. schriftelijke informatie over het ver0
0
0
....................
nieuwingsproces beschikbaar stellen
(draaiboek, handleiding, stappenplan,
logboek)
g. schriftelijke trainingsmodules be0
0
0
....................
schikbaar stellen
h. producten (lesmateriaal) beschikbaar
0
0
0
....................
stellen
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21. Hoe beoordeelt u de opbrengst van de inbreng van de experts die bij de uitvoering betrokken zijn/waren op de volgende punten?
onvolmatig rede- goed zeer nvt
doende
lijk
goed
a. enthousiasmeren deelnemers
0
0
0
0
0
0
b. begeleiden deelnemers
0
0
0
0
0
0
c. kennis overdragen
0
0
0
0
0
0
d. theorie vertalen naar praktijk
0
0
0
0
0
0
Toelichting: ...............................................................................................................
22. Was de stimuleringsregeling 'Leren met experts' naar uw oordeel een stimulans voor vernieuwing? Kunt u hieronder aankruisen in welke mate dat het geval
was voor:
niet nauwe- rede- sterk zeer
lijks
lijk
sterk
a. het opdoen van nieuwe inhoudelijke
0
0
0
0
0
kennis en inzichten
b. het opdoen van nieuwe strategische
0
0
0
0
0
kennis en inzichten over innoveren
c. het (mede) mogelijk maken van een
0
0
0
0
0
grootscheepse vernieuwing
d. experimenteren rond een nieuw thema
0
0
0
0
0
e. proeftuin zijn voor andere scho0
0
0
0
0
len/besturen
Toelichting: ...............................................................................................................
23. Indien de dieptepilot onderdeel is van een groter project: wilt u hieronder dan
kort aangeven wat er extra mogelijk is gemaakt door de subsidie?
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24. In hoeverre bent u tevreden met de stimuleringsregeling 'Leren met experts'?
Kunt u hieronder aankruisen in welke mate dat het geval was voor:
niet
enigszins tamelijk tevreden zeer
tevreden
tevreden tevreden
tevreden
a. de omvang van de sub0
0
0
0
0
sidie
b. wijze van aanvragen
0
0
0
0
0
c. de wijze van verant0
0
0
0
0
woording afleggen
Toelichting …………………………………………………………………………

Evaluatie
25. Wordt/is de dieptepilot geëvalueerd en zo ja, intern of extern?
o nee
o ja, interne evaluatie
o ja, externe evaluatie
o ja, zowel intern als extern

26. Zijn er experts (zie vraag 13 en 14) bij de evaluatie betrokken?
o nee
o ja, namelijk: ......................................................................................................
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27. Met behulp van welke gegevens wordt de dieptepilot geëvalueerd?
Graag bij elk item een antwoord geven.
nee
Leerlingen
a. Gegevens leerlingvolgsysteem ............................................
0
b. Andere toetsgegevens........................................................
0
c. Gegevens leerlingenquệte ..................................................
0
d. Anders, nl. .......................................................................
0

ja
0
0
0
0

Leerkrachten
e. Prestatie-indicatoren ..........................................................
f. Vragenlijst .........................................................................
g. Anders, nl. ........................................................................

0
0
0

0
0
0

Ouders
h. Gegevens ouderenquête .....................................................
i. Anders, nl. ........................................................................

0
0

0
0

Projectniveau (bestuur/samenwerkingsverband, etc)
j. (Reflectie)verslagen ..........................................................
k. Ervaringen/oordelen van betrokkenen .................................
l. Anders, namelijk…………………………………………....

0
0
0

0
0
0

Extra ruimte voor toelichting (vraagnummer vermelden aub).
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