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Abstract 

Binnen het onderwijs wordt de vraag gesteld of het huidige onderwijsmodel nog voldoet aan de 
gestelde eisen van deze tijd. Het onderwijs staat aan het begin van een transitie. Scholen zijn gestart 
met veranderingen. Bestuur en schoolleiding worden in verlegenheid gebracht wanneer zij niet 
kunnen aantonen wat het doel is van de vernieuwing, waar de vernieuwing voor beleid vraagt en 
hoe gemeten wordt wat het effect is. Hierdoor staat een verduurzaming van de vernieuwingen en 
dus ook een transitie van het onderwijs in de weg. In deze casestudy is Group Concept Mapping 
toegepast binnen zes scholen van de Agora onderwijs vereniging in Nederland. De resultaten van het 
onderzoek zijn per transitiemanagementprobleem bekeken waarbij de vijf transitiemanagement 
problemen, 1) dissent, 2) distributed control, 3) determination short-terms steps, 4) Danger of lock-
in, 5) political myopia gesignaleerd zijn. De methode Group Concept Mapping kan een toegevoegde 
waarde hebben binnen het uitvoeren van een transitie binnen het onderwijs ondersteund met 
wetenschappelijke analyses. 

 

Sleutelbegrippen 

Governance, transition, GCM, Education, Process, complex systems, management, adaptive 
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Samenvatting 

 
 
Transities zoals energie, vervoer, zorg zijn voorbeelden die op dit moment de aandacht hebben. 
Ontwikkelingen binnen complexe systemen waarin zekerheden verdwijnen en waar van de 
maatschappij veerkracht gevraagd wordt. Zo ook wordt binnen het onderwijs de vraag gesteld of het 
huidige onderwijsmodel nog voldoet aan de gestelde eisen van deze tijd. Het onderwijs staat aan het 
begin van een transitie. Scholen zijn gestart met veranderingen. Het rapport De staat van het 
onderwijs besteedt expliciet aandacht aan vernieuwingsscholen waarbij de vraag gesteld wordt hoe 
gaan leraren, schoolleiders en bestuurders omgaan met maatschappelijke vragen zoals segregatie, 
kansenongelijkheid, en het te kort aan leraren. Bestuur en schoolleiding worden in verlegenheid 
gebracht wanneer zij niet kunnen aantonen wat het doel is van de vernieuwing, waar de 
vernieuwing voor beleid vraagt en hoe gemeten wordt wat het effect is. Hierdoor staat een 
verduurzaming van de vernieuwingen en dus ook een transitie van het onderwijs in de weg. In de 
literatuur wordt transitie beschreven vanuit de complex systeemtheorie. Zonder het zorgdragen van 
het managen van de transitie zijn problemen te verwachten. Vijf problemen zijn in de literatuur 
beschreven. Het transitiemodel Co-evolution van Kemp, Loorbach, & Rotmans (2007) dient als basis 
en heeft voor de verschillende stakeholdes, het onstaan van niches, gedeeld leiderschap en het 
delen  van ervaringen. Binnen de onderwijstransitie ontbreekt een systemisch instrument voor het 
ondersteunen van het transitieproces. De krachtige sociale methode Group Concept Mapping biedt 
ondersteuning bij het expliciet maken van de gedachten tussen de verschillende 
stakeholdersgroepen en het stellen van ontwikkelingsdoelen waardoor mogelijke problemen 
vroegtijdig gesignaleerd of voorkomen kunnen worden.  In deze casestudy is Group Concept 
Mapping toegepast binnen zes scholen van de Agora onderwijs vereniging in Nederland. De 
resultaten van het onderzoek zijn per transitiemanagementprobleem bekeken waarbij de vijf 
transitiemanagement problemen, 1) dissent, 2) distributed control, 3) determination short-terms 
steps, 4) Danger of lock-in, 5) political myopia gesignaleerd zijn.  
De methode Group Concept Mapping kan een toegevoegde waarde hebben binnen het uitvoeren 
van een transitie binnen het onderwijs ondersteund met wetenschappelijke analyses. 
 
 
 

  

Kreijns, Karel
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Summary 

Transitions such as energy, transport, healthcare are examples that are currently receiving attention. 
Developments within complex systems in which certainties disappear and where society is asked to 
be resilient. Similarly, within education, the question is asked whether the current educational 
model still meets the requirements of our time. Education is at the beginning of a transition. Schools 
have started to change. The report ‘De staat van het onderwijs’ pays explicit attention to innovation 
schools, asking how teachers, school leaders and administrators deal with social questions such as 
segregation, inequality of opportunity, and the shortage of teachers. The board and school 
management are embarrassed when they cannot demonstrate the purpose of the renewal, where 
the renewal for policy demands and how the effect is measured. As a result, a more sustainable 
innovation and therefore also a transition of education stands in the way. In the literature, transition 
is described from complex systems theory. Without taking care of managing the transition, problems 
can be expected. Five problems have been described in the literature. The transition model  Co-
evolution  of  Kemp, Loorbach, & Rotmans (2007) serves as a basis and has for  the  various  
stakeholdes,the development of niches, shared leadership and the sharing of experiences.   Within 
the educational transition, there is nosystemic instrument for supporting the transition process. The 
powerful social method Group Concept Mapping offers research in making explicit the thoughts 
between the different stakeholder groups and setting development goals so that possible problems 
can be identified or prevented at an early stage. In this case study, Group Concept Mapping has 
been applied within six schools of the Agora Education Association in the Netherlands. The results of 
the research were examined per transition management problem, identifying the five transition 
management problems, 1) dissent, 2) distributed control, 3) determination of short-term steps, 4) 
Danger of lock-in, and 5) political myopia. The Group Concept Mapping method can have added 
value in executing a transition within education, supported by scientific analyses. 
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1. Introductie  
 

1.1. Achtergrond 
Veranderingen vinden dagelijks plaats. Iedereen ontwikkelt zich vaak ongemerkt in kleine stappen 
door te leren van de ervaringen die opgedaan worden en die kunnen leiden tot nieuwe inzichten. 
Wanneer een verandering op een grotere schaal plaatsvindt, bijvoorbeeld in de manier waarop we 
energie opwekken, omgaan met vervoer en de zorg, dan kunnen we spreken over een transitie. Een 
transitie kan gestimuleerd worden door technologie, of door een gebeurtenis waardoor de noodzaak 
ingezien wordt om een grote verandering door te voeren. Dit zijn veranderingen binnen complexe 
systemen waarin zekerheden verdwijnen. Dit vraagt van de maatschappij enige veerkracht (Joint 
Research Centre & European Commission, 2015).  Het onderwijs kan helpen bij het ontwikkelen van 
veerkrachtige burgers door jonge mensen een oefenruimte te bieden om ervaringen op te doen en 
zich optimaal voor te bereiden op de toekomst waarin zij veerkracht tonen. Dit betekent dat er een 
verandering nodig is op de manier waarop het onderwijs op dit moment ingericht is (Handy, 2016). 
Kijken we naar het onderwijs in Nederland, dan is te zien dat hier ook steeds meer aandacht voor 
ontstaat. Het onderwijs worstelt met het imago, motivatie van zowel leerlingen als docenten en stelt 
zich ook steeds vaker de vraag of het voldoet aan de eisen die gesteld worden in deze tijd. Meerdere 
scholen hebben het heft in eigen handen genomen en zijn gestart met vernieuwingen die het 
traditionele onderwijs vaarwelzeggen. Nieuwe paden worden bewandeld die zorgen voor nieuwe 
uitdagingen waarbij ook de vraag ontstaat hoe ga je processen anders organiseren en managen. Het 
kan gezien worden als een start van een transitie zoals die ook op andere plekken in de maatschappij 
te zien is. Natuurlijk gaat zo’n transitie niet vanzelf en gaat dit gepaard met problemen. 
 

1.2. Gebiedsverkenning 
In het rapport De staat van het Onderwijs 2017/2018 (CITO, 2019) wordt expliciet aandacht besteed 
aan de vernieuwingsscholen waarbij aandacht gevraagd wordt hoe gaan leraren, schoolleiders en 
bestuurders om met maatschappelijke vragen zoals segregatie, kansenongelijkheid, en het te kort 
aan leraren. Het aantal scholen met een specifiek pedagogisch-didactisch concept groeit de laatste 
jaren sterk, evenals het scholen met extra aanbod voor bepaalde vakken – zoals Technasia, 
Cultuurprofielscholen en Agora scholen (CITO, 2019). Ook bieden meer scholen en opleidingen 
maatwerktrajecten en maatwerkwerkdiploma’s aan. Wel is niet altijd duidelijk waarom een school of 
opleiding kiest voor een bepaalde vorm van maatwerk, flexibilisering of profilering. Leidt het tot 
meer gemotiveerde of beter presterende leerlingen? Verbetert het vooral op de concurrentiepositie 
van de opleiding of school? Daarbij evalueren scholen en opleidingen de resultaten en effecten van 
hun keuzes slechts in beperkte mate. Hierdoor leren ze maar matig van wat wel en niet werkt. 
Daarbij komt ook nog dat deze kennis meestal niet gedeeld wordt met andere scholen en 
opleidingen. Het lerend vermogen van het onderwijs is – paradoxaal genoeg– geringer dan 
bijvoorbeeld dat van sectoren als zorg, design, techniek en tuinbouw. De onderwijs inspectie geeft 
aan dat onderwijsvernieuwingen vaak weinig duurzaam zijn en het onduidelijk is of ze beter 
onderwijs leveren voor toekomstige generaties leerlingen en studenten. Wat nodig is, is het maken 
van goede keuzes voor een onderwijsvernieuwing, zodat leerlingen en het onderwijs zelf met 
vertrouwen vooruitkijken naar hun eigen toekomst.  
 

Kreijns, Karel
Hoer ook referentie.

Kreijns, Karel
Keuzes waarin?

Kreijns, Karel
Is dit de probleemstelling?
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1.3. Probleemstelling 
Het probleem dat hierbij zichtbaar wordt, is dat scholen en schoolbesturen weinig of geen kennis 
hebben hoe een duurzame verandering zoals een transitie te managen, waarbij het ontbreekt aan 
hoe te voorzien in bruikbare data en het inzetten van analyses om zo veelvoorkomende 
managementproblemen binnen het transitieproces zo klein mogelijk te houden.  
 

1.4. Opdrachtformulering 
Zoals in de probleemstelling beschreven staat, ontbreekt het aan bruikbare data om een transitie 
binnen het onderwijs te managen. In dit onderzoek wordt de volgende centrale onderzoeksvraag 
gesteld: Op welke manier kan het inzetten van Group Concept Mapping het proces van 
transitiemanagement van een onderwijsvernieuwing ondersteunen? Door dit onderzoek wordt 
onderzocht of de methode Group Concept Mapping als systematisch instrument gebruikt kan 
worden om transitiemanagement te ondersteunen. Om antwoord te kunnen geven op deze 
onderzoeksvraag, zal een antwoord gegeven moeten worden op de volgende onderzoeksvragen die 
in twee delen zijn gesplitst: 
 
Deel 1: Keuze van transitiemodel 

Wat zijn kenmerken van een transitie? 
Wat zijn de gerapporteerde problemen bij transities? 
Welk transitiemodel kan het beste worden toegepast om problemen bij transities te 

minimaliseren? 
Welke facetten van uitdagingen binnen de transitie naar persoonlijk leren binnen de eigen 

context kunnen benoemd worden?  
 
Deel 2: Casestudy praktijk uitdagingen 

Zijn de gevonden facetten dezelfde als de gerapporteerde die in literatuur van transitie 
management beschreven zijn? 

1.5. Motivatie / relevantie  
Zoals in het rapport De staat van het onderwijs beschreven staat, heeft het onderwijs instrumenten 
en inzichten nodig die gebruikt kunnen worden bij het managen van de ingezette transitie. Dit is een 
grotere verandering die gaande is, dan alleen een innovatie of verbetering van het huidige onderwijs 
door de inzet van bijvoorbeeld ICT-middelen. Het nemen van strategische beslissingen kunnen 
nauwelijks nog genomen worden op resultaten uit het verleden. In het rapport De staat van het 
onderwijs wordt het volgende gesteld: 
 
“Leraren, schoolleiders en schoolbesturen hebben de taak ervoor te zorgen dat de leerling en 
studenten hun opleiding afronden met voldoende kennis en vaardigheden en hun onderwijs op z’n 
minst aan de ijkpunten voldoet. En als u als leraar, schoolleider of bestuurder vernieuwingen 
voorneemt, maak dan tevoren inzichtelijk hoe dat bijdraagt aan de kern van het onderwijs, evalueer 
daarna, en stel waar nodig bij. Want alleen op die manier kunt u de inspanningen verantwoorden, 
naar leerlingen, studenten en ouders, naar uzelf en naar uw collega’s. Het klinkt zo vanzelfsprekend, 
maar het gebeurt te weinig. En een andere opgave aan scholen en besturen is: deel uw ervaringen 
en kennis. Durf te vragen, en durf successen én mislukkingen te delen. Want van elkaar leren en 
goed evalueren helpt leraren, schoolleiders en schoolbestuurders om hun energie te steken in 
oplossingen die zich al bewezen hebben, in plaats van zelf het wiel uit te moeten vinden en tot tal 

Kreijns, Karel
Waarom dit instrument. Waar is de complex systeemtheorie gebleven?Eigenlijk is het andersom. Je moet de centrale onderzoeksvraag vooropstellen. Dan een instrument zoeken die deze onderzoeksvraag kan beantwoorden. Dat is GCM.

Kreijns, Karel
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van wisselende oplossingen te komen. Dat kan ook de werkdruk verlichten. Daarbij zijn de 
sectorraden, wetenschappers, lerarenopleidingen, lectoraten en kennisinstituten bij uitstek partijen 
die de bredere uitwisseling van kennis en ervaring zouden moeten organiseren en stimuleren.” 
 
Scholen en schoolbesturen worstelen met het van tevoren inzichtelijk maken van de impact van de 
vernieuwingen, het verantwoorden van de inspanningen. In dit onderzoek wordt getracht inzicht te 
geven of het inzetten van een instrument zoals de methode Group Concept Mapping kan 
ondersteunen bij een duurzame onderwijstransitie waarbij de processen en ontwikkelpaden 
inzichtelijk gemaakt kunnen worden waardoor de veel voorkomende transitie 
managementproblemen vermeden kunnen worden. Een van de meest radicale vernieuwingen in 
Nederland is op dit moment gaande binnen de zogenaamde Agora scholen. Zij worden ondersteund 
door de Agora vereniging (zie bijlage 1) die de ambitie heeft om de onderwijstransitie te stimuleren 
naar een radicale vorm van persoonlijk leren binnen het publieke onderwijs. 
 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Het doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen of Group Concept Mapping een ondersteuning 
kan bieden binnen het transitie managent van een onderwijsvernieuwing zodat mogelijke 
problemen eerder herkend kunnen worden en eventueel doormiddel van data voorkomen kunnen 
worden. Het onderzoek is tussen januari 2020 en juli 2020 doorlopen. 

 
 
Figuur 1: Schematiche weergave onderzoek 
 
In het theoretische gedeelte van het onderzoek is een literatuurstudie naar de verschillende transitie 
managementtheorieën en de meest voorkomende problemen binnen transitie management.  
 
Het praktijkonderzoek bestaat uit een casestudy waarbij een aantal vooruitstrevende 
onderwijsvernieuwingsscholen meewerken in een Group Concept Mapping onderzoek. In dit 
onderzoek zullen zes verschillende Agora scholen meedoen waarbij het onderwijsconcept als 
radicaal vernieuwend te boek staat. Vanuit het literatuuronderzoek is een transitiemodel gekozen 
dat als referentiemodel zal dienen. Het gekozen transitiemodel levert een oplossing voor de meest 

Kreijns, Karel
Dus dit is het problem. Dat kan eerder genoemd worden. 

Kreijns, Karel
Waarom zou je dit willen? Wat is het probleem. Zie ook hiervoor: wat is de probleemstelling. Ok hierna dus de probleemstelling, Maar dit dan aangeven omdat je erop zit te wachten.

Kreijns, Karel
Wellicht hadden kopjes in deze thesis gebruikt kunnen worden die dit schema ondersteunen. 



4 
 

voorkomende problemen binnen transities. De door de onderzoekers voorgestelde implementatie 
van het transitiemodel zal gebruikt worden om de mogelijke relatie met de concrete uitkomsten en 
de inzet van Group Concept Mapping voor de casestudy deelnemende scholen in kaart te brengen. 
Een abstractie zal vervolgens opgesteld worden waarbij gereflecteerd wordt welke technieken en 
uitkomsten van Group Concept Mapping een mogelijk inzicht voor de transitie kunnen leveren.  
Op deze manier verloopt het onderzoek vanuit de gevonden theorie naar de casestudy waarbij de 
uitkomsten gebruikt worden om een abstractere aanbeveling te kunnen doen. 
 

  

Kreijns, Karel
Inzicht?
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2. Theoretisch kader 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Het doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen of Group Concept Mapping een ondersteuning 
kan bieden binnen het transitie managent van een onderwijsvernieuwing zodat mogelijke 
problemen eerder herkend kunnen worden en eventueel doormiddel van data voorkomen kunnen 
worden. Het onderzoek is tussen januari 2020 en juli 2020 doorlopen. 
 
In het theoretische gedeelte van het onderzoek is een literatuurstudie naar de verschillende transitie 
managementtheorieën en de meest voorkomende problemen binnen transitie management.  
 
 
 

2.2. Uitvoering 
Voor het vinden van relevante literatuur is gebruik gemaakt van: 

• online bibliotheek van de Open Universiteit. 
• Google Scholar 
• Resources website en publicaties van Concept Systems. 
 

De zoekopdracht (Abstract:(Transition management)) AND ((Abstract:(model)) OR 
(Abstract:(framework))) AND (Abstract:(managing processes)) is als basis gebruikt. Dit leverde De 
resultaten (105 bronnen) die uit de zoektermen gevonden zijn, werden gefilterd op basis van 
relevantie door het abstract te beoordelen op soort van transitie en beschrijving van een framework 
of model. Hierbij zijn uiteindelijk 10 artikelen overgebleven die voldeden aan de criteria. Vanuit die 
10 artikelen is de ‘sneeuwbalmethode’ (Verschuren & Doorewaard, 2010) om andere artikelen te 
vinden.  
 

2.3. Resultaten en conclusies 
In de literatuur wordt een duurzame transitie (Sustainability transitions) op verschillende 
beschreven.  Marken, Raven & Truffer (2012) geven de omschrijving: “lange termijn, multidisciplinair 
en fundamentele transformatieprocessen die het mogelijk maken om socio-technische systemen te 
laten verschuiven in een meer duurzamere toestand met betrekking tot productie en consumptie” 
(p. 956). Duurzame transities kunnen ook worden beschreven vanuit een duurzame ontwikkeling en 
gaat om de veranderingen binnen een ontwikkeling (Karnani, 2009). Dit is een eindeloos proces van 
progressieve sociale verandering. Kemp, Loorbach & Rotmans (2007) vullen aan dat zo’n 
ontwikkeling zelf meerdere transities of systeem innovaties bevat. Een transitie vindt plaats binnen 
een zogenaamd complex systeem (Kemp et al., 2007).  
 

2.3.1. Voorkomende problemen bij transities? 
 

Bij transities onstaan problemen. Bepaalde problemen komen frequent voor. Wanneer hier 
aandacht voor is, dan kan het proces van de transitie eenvoudiger verlopen. In de literatuur is door 
Kemp, Loorbach en Rotmans (2007) een vijftal problemen opgesomd die voorkomen bij een 
transitie. Deze onderzoekers hebben verschillende transities in beeld gebracht en begeleid. Uit hun 

Kreijns, Karel
Blz nummer aangeven.

Kreijns, Karel
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onderzoek en ervaringen is gebleken dat de volgende problemen van toepassing zijn op elk type 
sturing.   

Probleem 1: Dissent  
Complexe maatschappelijke problemen zorgen voor verschillen in het stellen van doelen, 
meningen en het schetsen van het probleem. Mensen hebben verschillende perspectieven 
rondom het probleem of de bijbehorende oplossing.  

Probleem 2: Distributed control 
Controle vanuit de top is vaak niet uitvoerbaar. De controle is gedistribueerd over 
verschillende actoren met verschillende gedachten, interesse en bronnen. Invloed 
uitoefenen vraagt om een andere manier van coöperatie en netwerkmanagement. De 
huidige modellen zijn niet geschikt voor lange termijn structurele verandering. Er is behoefte 
aan een andere vorm van netwerkmanagement 

Probleem 3: Determination of short-term steps 
Het is vaak onduidelijk hoe de lange termijn structurele verandering door korte termijn 
stappen behaald kan worden.  

Probleem 4: Danger for lock-in 
Er bestaat de angst dat keuzes die gemaakt worden niet optimaal zullen zijn voor de langere 
termijn. Te snelle beslissingen in het begin van het transitieproces kunnen ervoor zorgen dat 
er geen opties voor alternatieven in een later stadium mogelijk zijn. 

Probleem 5: Political myopia 
Transities duren vaak een generatie en zullen over verschillende politieke cycli gaan. 
Transitie management zal korte termijn politieke verandering moeten overleven. 

 

2.3.2. Transitie management model 
Transitie management model en principes 
Een algemeen transitie management model is door Loorbach (2007) ontwikkeld. Het model heeft 
aandacht voor transitie management die 1) niche ontwikkeling stimuleert, 2) nieuwe attractors voor 
het systeem door een duurzame visie te formuleren en op macroniveau afgeleide paden te 
ontwikkelen die binnen de niches als gids kunnen dienen vindt, 3) het ontstaan van niche regiems 
door coalities en nieuwe netwerken rondom de transitie agenda en de paden te bouwen stimuleert, 
4) diversiteit creëert door experimenten uit te zetten die gerelateerd zijn aan de visie en de 
uitgezette paden, 5) selecteer het meest beloftevolle experiment en schaalt dat op naar een hoger 
niveau en leert een strategie om op te schalen, 6) de verdere modulatie tussen micro- en 
macrolevels (co-evolutie) probeert te stimuleren door het afstemmen van de visie, agenda en 
coalities, als nodig, door te monitoren en te evalueren van het transitiemanagementproces. 
Wanneer de cyclus doorlopen is, begint de cyclus weer opnieuw. Figuur 2 geeft de cycle of transition 
management in een versimpelde weergave weer. 
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Figuur 2: The transition management cycle (Loorbach et al.l, 2007) 

Kemp, Loorbach en Rotmans (2007) beschrijven in hun artikel de transitie vanuit de gedachten van 
de Complex Systems Theory met als resultaat de transition management cycle.  Rotmans en 
Loorbach (2009) hebben hierop vervolgens een aantal principes opgesomd die van belang zijn bij 
een transitie binnen en complex systeem. Als eerste wordt gesteld dat gezorgd moet worden voor 
creating space for niches binnen de transitie arena’s. Kleine veranderingen kunnen op langere 
termijn grote impact hebben op het systeem als geheel en het ontstaan van nieuwe structuren. Dit 
vraagt om een omgeving die bescherming biedt aan een kleine groep agents, vertegenwoordigers. 
Dit schept de mogelijkheid om nieuwe, andersdenkende structuren te laten ontstaan in de vorm van 
niches. Afstemming tussen wat ontstaan is, leidt tot een nieuwe eigenschap van het systeem.  Een 
tweede aspect is de focus on frontrunners. In een complex systeem zijn de koplopers de agents. Zij 
ontwikkelen nieuwe afwijkende structuren en leren hiermee omgaan. Zij kunnen dit doen zonder 
direct afhankelijk te zijn van het huidige regiem met de bijbehorende structuur, cultuur en praktijk. 
Koplopers zijn agents die over speciale competenties en kwaliteiten beschikken, zoals een creatieve 
geest, strategisch en visionair zijn. Om een nieuw regiem te ontwikkelen, is het van belang dat de 
agents een bepaalde afstand tot het huidige regiem hebben. Een derde aspect is guided variation 
and selection. Dit komt voort uit het denkbeeld van diversiteit en samenhang binnen de complexiteit 
theorie. Diversiteit helpt om binnen een systeem starheid te voorkomen, zonder dit is er geen 
flexibiliteit mogelijk. Het is vervolgens mogelijk dat een systeem gemakkelijk kan reageren op 
veranderingen vanuit de omgeving. Aspect vier Coherence refereert hier naar het level van 
tussenliggende relaties tussen entiteiten van een complex systeem. In de fase van in evenwicht zijn, 
is er een doorlopende variatie en selectie aan de gang. Wanneer een regiem zich stabiliseert, dan 
krijgt het de dominante geselecteerde omgeving en vermindert de diversiteit. Een bepaalde 
hoeveelheid aan verscheidenheid is nodig om de verschillende innovatieve opties te verkennen in 
plaats van op zoek te gaan naar de ideale oplossing. Het vermeiden om in een vroeg stadium te 
kiezen voor een innovatie zorgt ervoor dat opties opengelaten worden om te leren van de voors en 
tegens van de beschikbare alternatieven. Door te experimenteren kan ervoor gezorgd worden dat 
hoge mate van onzekerheid vermeden kan worden. Dit leidt tot betere onderbouwde besluiten. Het 
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principe van radical change in incremental steps is het vijfde aspect en is een paradox dat afkomstig 
is uit de complexity theory. Radicale, structurele verandering is noodzakelijk om de bestaande 
structuren te verlaten. Tegelijkertijd zal radicale verandering leiden tot maximale weerstand. Het 
abrupt forceren van een systeem zal leiden tot een terugslag van het systeem vanwege haar 
veerkrachtigheid. Toenemende verandering zorgt ervoor dat systemen zich kunnen aanpassen aan 
de nieuwe situatie en nieuwe structuren gebouwd kunnen worden. Radical change in incremental 
steps betekent dat het systeem een nieuwe richting inslaat, maar dit in kleine stappen zet. Aspect 
zes is Empowering niches en is een belangrijk principe van transitiemanagement. Hiermee wordt 
bedoeld dat niches voorzien worden van inhoud, bronnen zoals kennis, financiën, competenties, 
lobby mechanismen, kennis van wet- en regelgeving en ruimte voor experimenten (Avelino 2007). 
Een empowered niche kan clusteren met andere empowered niches om verder te groeien. 
Samengroeiende regiems beïnvloeden elkaar in een onomkeerbare manier, met een niet vooraf 
voorspellende uitkomst. Aspect zeven is Anticipation op toekomst trends en ontwikkelingen, met 
oog hebben voor wat voorlopers kunnen zijn voor de lange termijnstrategie van 
transitiemanagement. Anticipatie betekent ook het kunnen bijstellen wanneer de structuur van het 
systeem aan het veranderen is. Deze zogenaamde complex system dynamics zijn niet lineair en zijn 
onvoorspelbaar. Er zijn fasen waarbinnen het systeem zich op een relatief geordende manier 
gedraagt, maar er zijn ook fasen waarin het chaos is. Een transitie is het resultaat van een co-
evolutie van economische, culturele, technologische, ecologisch en institueer ontwikkelingen op 
verschillende schaal levels. Transities zijn daarom cross multiple domains and scales (Rotmans et al., 
2001), aspect acht. Ieder domein heeft zijn eigen dynamiek. Een cultuur verandert meestal 
langzaam, de economie verandert in een korte periode. Technologie en ecologie zitten daartussenin. 
De verschillende domeinen beïnvloeden elkaar over en weer. Dit zorgt voor een hybride weergave 
van snelle en langzame verandering.  
 
Methoden Transitie Management : Co-evolution  
Uit het literatuuronderzoek is een aantal mogelijke oplossingen voor het managen van transities te 
gevonden. Deze vier toepassingen zijn: 

• Conditioned emergence sequence (MacIntosh & MacLean, 1999) 
• Co-evolution (Kemp, Loorbach, & Rotmans, 2007)  
• Learn from adaptive management & transition management (Foxon, Reed, & 

Stringer, 2009) 
• 5 O’s (Vinnari & Vinnari, 2014) 

 

De vier benoemde voorbeelden van Transitie Management geven allen op hun eigen manier een 
vooral theoretisch antwoord op de veelvoorkomende problemen binnen Transitie Management. In 
de bijlage 2 zijn de vier verschillende transitie managementmethoden beschreven. Het co-evolution 
model zal in huidige studie worden gebruikt. Het unieke van dit model is dat het aandacht heeft voor 
de verschillende niveaus, de strategische transitie arena (probleem structurering en visie 
ontwikkeling), tactical transition coalitions (opstellen agenda, transitie paden), operational level 
experiments en projecten en monitoring en evaluatie van het proces (zowel in termen van proces en 
inhoud). Iedere actor heeft Invloed op tenminste een deel van het gehele systeem. 
 

Co-evolution 
Het in deze studie gebruikte transitie managementmethode is de Co-evolution van  Kemp, Loorbach 
en Rotmans (2007). De focus van deze transitie management aanpak bouwt op de interactie tussen 
de processen op de drie levels en probeert de processen op elkaar af te stemmen door een 
combinatie van netwerk-governance, zelf-organisatie en procesmanagement dat tot modulatie van 
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de lopende dynamieken (figuur 3) leidt.  Hierbij wordt uitgegaan van drie verschillende lagen (Kemp 
et al., 2007). 

• Strategic level: Processen m.b.t. ontwikkeling, strategische discussies, lange 
termijn doelen formuleren etc. 

• Tactical level: Processen m.b.t. opstellen van een agenda, onderhandelingen, 
netwerken, coalities vormen, etc. 

• Operational level: Processen m.b.t. doen van experimenten, opzetten van 
projecten, implementaties, etc. 
 

 

Figuur 3: Multilevel approach to transition management 

 

Op operationeel gebied bevat transitiemanagement vier verschillende clusters van activiteiten: de 
strategische transitie arena (probleem structurering en visie ontwikkeling), tactical transition 
coalitions (opstellen agenda, transitie paden), operational level experiments en projecten en 
monitoring en evaluatie van het proces (zowel in termen van proces en inhoud). Dit leidt tot 
aanpassingen en zorgt voor gedistribueerde controle waardoor iedere actor is managing of heeft 
invloed op zijn minst een deel van het systeem.  Transitiemanagement wordt gezien als een specifiek 
multi-level bestuur (Hooghe & Marks, 2001; Scharpf, 1994) waarbij verschillende actoren bij elkaar 
gebracht worden om in co-productie een beleid te produceren en te coördineren op een 
interactieve en evolutionaire wijze op verschillende beleidsniveaus. Transitiemanagement probeert 
op deze wijze de interactie tussen de verschillende lagen te bevorderen om de transitie te veilig te 
stellen. Transitiemanagement houdt zich bezig met het analyseren van interacties en het krijgen van 
feedback tussen de verschillende subsystemen en gebruikt deze inzichten om een hefboom te 
creëren om deze subsystemen te beïnvloeden om de mogelijkheid dat deze subsystemen (en dus 
ook het totale systeem) verschuiven in de richting een duurzame verandering te vergroten 
(Rotmans, 2006).  Rotmans (2009) heeft in zijn artikel een overzicht gemaakt naar de samenhang 
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tussen complexiteit karakteristieken, theoretische principes van transitie management, en 
systemische instrumenten voor transitie management, zie tabel 1. 
 

Tabel 1: Linking of complexity characteristics, theoretical principles of 
transition management, and systemic instruments for transition 
management 

Complexity 
characteristics 

Theoretical 
principles of transition 
management 

Systemic 
instruments for transition 
management 

Emergence 
Dissipative 

structures 
 

Creating space for 
niches 

Focus on 
frontrunners 

 

Transition arena 
Transition arena and 

competence analysis 
 

Diversity and 
coherence 

 

Guided variation and 
selection  

 

Transition 
experiments and transition 
pathways 

 

New attractors, 
punctuated equilibriums 

 

Radical change in 
incremental steps 

 
 

Envisioning for 
sustainable futures 

 

Coevolution  
 

Empowering niches 
 

Competence 
development 

Variation and 
selection 

 

Learning by doing 
and doing by learning 

Deepening, 
broadening, scaling up 
experiments 

Interactions, 
feedbacks 

Multilevel approach, 
multidomain approach 

Complex systems 
analysis 

Patterns, 
mechanisms 

Anticipation and 
adaptation 

Multipattern and 
multilevel analysis 

 

 

De literatuurstudie heeft antwoord kunnen geven op de vragen één tot en met vier. Er is antwoord 
gegeven wat een transitie is met een bijbehorend model van Loorbach (2007). De plek waarbinnen 
transities plaats vinden is beschreven vanuit de complexe systeemtheorie. De principes van transitie 
management en veelvoorkomende problemen zijn door Rotmans en Loorbach (2009) beschreven. 
De literatuurstudie heeft een aantal theoretische modellen opgeleverd waarmee een transitie 
gemanaged kan worden met een overzicht van de karakteristieken van complexe systemen in relatie 
tot theoretische principes van transitie management en systemische instrumenten. Binnen dit 
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onderzoek zal gebruik gemaakt worden van het model Co-evolution (Kemp et al., 2007) waarin 
aandacht is voor een transitie waarbij ieder onderdeel van het systeem een bijdrage levert.  
 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Vanuit het literatuuronderzoek is een transitiemodel gekozen dat als referentiemodel zal dienen. 
Het gekozen transitiemodel levert een oplossing voor de meest voorkomende problemen binnen 
transities. Het praktijkonderzoek bestaat uit een casestudy waarbij een aantal vooruitstrevende  
onderwijsvernieuwingsscholen meewerken in een Group Concept Mapping onderzoek. In dit 
onderzoek zullen zes verschillende Agora scholen meedoen waarbij het onderwijsconcept als 
radicaal vernieuwend te boek staat. De door de onderzoekers voorgestelde implementatie van het 
transitiemodel zal gebruikt worden om de mogelijke relatie met de concrete uitkomsten en de inzet 
van Group Concept Mapping voor de casestudy deelnemende scholen in kaart te brengen. Een 
abstractie zal vervolgens opgesteld worden waarbij gereflecteerd wordt welke technieken en 
uitkomsten van Group Concept Mapping een mogelijk inzicht voor de transitie kunnen leveren.  
Op deze manier verloopt het onderzoek vanuit de gevonden theorie naar de casestudy waarbij de 
uitkomsten gebruikt worden om een abstractere aanbeveling te kunnen doen. 
 
 
 
 
 
 
  

Kreijns, Karel
Inzicht?
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3. Methodologie 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Het doel van dit deel van het onderzoek is om enerzijds de Group Concept Mapping methode uit te 
voeren en te achterhalen wat de gedachten zijn om een vernieuwingsschool zoals een Agora te 
realiseren. Anderzijds om te verkennen of de methode Group Concept Mapping de vijf problemen 
binnen transities in beeld kan brengen en tegelijkertijd een oplossingsrichting kan leveren voor de 
Co-evolution tranisitie methode.   
 
Deze casestudy bestaat uit twee delen, het beschrijven van de gedachten van Agora onderwijs en 
het tweede deel het uitvoeren van de Group Concept Mapping Methode binnen een zestal Agora 
scholen in Nederland: Het beschrijven van de karakteristieken Agora onderwijs zal gedaan worden 
doormiddel van gesprekken met de schoolleiders van de deelnemende Agora scholen en eerder 
verschenen publicaties. 
 
Het tweede deel van de casestudy is bedoeld voor het uitvoeren van de Group Concept Mapping 
methode. Het is de bedoeling dat met deze methodiek inzichten verkrijgen rondom wat nodig 
geacht wordt voor het inrichten van een school waar persoonlijk leren toegepast wordt. De 
hulpvragen die aan de deelnemers gesteld worden zijn: “Hoe denken de verschillende betrokkenen 
over wat nodig is om de transitie van traditioneel naar Agora school optimaal te kunnen uitvoeren te 
realiseren? Wat achten zij noodzakelijk en hoe lastig is een realisatie?” De deelnemers aan dit deel 
van het onderzoek zijn betrokken binnen de verschillende Agora’s en hebben één van de volgende 
rollen: schoolleider, coach, expert, leerling of ouder. 
 
In Group Concept Mapping zijn de analyse stappen simpel en eenvoudig te managen doormiddel van 
de digitale technologie die het proces ondersteunt. De beslissingen die de onderzoeker gedurende 
de analyse maakt, zijn belangrijk om interpretabele resultaten te produceren die later in gesprekken 
te gebruiken zijn. 
In dit hoofdstuk zullen de basisstappen met betrekking tot de analyse en de resultaten beschreven 
worden die binnen dit onderzoek uitgevoerd zijn. De bedoeling is om inzicht te krijgen wat nodig is 
bij de overgang naar een Agora school. 
 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Voor het onderzoek doormiddel van Group Concept Mapping wordt het volgende schema toegepast. 
Het proces van Group Concept Mapping is hieronder (figuur 4) schematisch weergegeven. . In bijlage 
3a, 3b en 3c is een uitgebreide beschrijving van deze methode te vinden. 
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Figuur 4: Proces van Group Concept Mapping 

 

3.3. Gegevensanalyse 
Group Concept Mapping wordt als gestructureerde methode ingezet om de ideeën van een groep te 
verzamelen, te organiseren en te visualiseren. De gedachte is dat deze methode voldoende 
aanknopingspunten biedt om in een casestudy onderzoek te doen naar de mogelijk om deze 
methode in te zetten ter ondersteuning van transitie management Voor de analyse is gebruik 
gemaakt van de stappen zoals beschreven in hoofdstuk 3 van Kane & Rosas (2018).  
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3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische 
aspecten 

Vooraf aan het onderzoek is het onderzoeksvoorstel ter beoordeling voorgelegd aan de CETO 
(Commissie Ethische Toetsing Onderwijs) van de Open Universiteit. Een informatiepakket (bijlage 7) 
met daarin o.a. een informatiebrief over deelname aan het onderzoek, de verwachtingen van de 
deelnemer, de dataverwerking en privacy zijn hierin beschreven. Iedere deelnemer heeft vooraf aan 
het onderzoek een letter of consent kunnen inzien en heeft deze ondertekend. Bij minderjarigen is 
dit gebeurd door de ouders of voogd.   

De deelnemers hebben gewerkt met 94 statements die het resultaat  na het opschonen van de 234 
statements die in de brainstormfase opgeleverd zijn. Vooraf aan het analyseren van de data is de 
kwaliteitsbeoordeling van de data bekeken. In de kwaliteitsbeoordeling wordt de bijdrage van elke 
deelnemer bekeken of deze de richtlijnen van het sorteren en waarderen gevolgd heeft. In totaal 
hebben 41 deelnemers de algemene vragen ingevuld, 29 deelnemers hebben de sorting activiteit 
uitgevoerd, 26 deelnemers hebben de waarderingsactiviteit uitgevoerd.   
 

Tabel 2: Overzicht deelnemers en statistische gegevens voor 
kwaliteitesbeoording 

 
Participant question Question Stats Frequency % 

1 
Aan welke locatie ben je 
verbonden? 

Agora 
Culemborg 6 20.69 

  Agora Leuven 0 0 

  Agora Liemers 1 3.45 

  Agora Nijmegen 6 20.69 

  Agora R@velijn 5 17.24 

  Agora 
Roermond 8 27.59 

  PantAgora 
Wageningen 3 10.34 

  Did not respond 0 0 

 TOTAL  29 100.00 

2 

Welke rol heb je binnen 
de vernieuwingsschool 
Agora? 

Leerling 5 17.24 

  Coach 11 37.93 
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  Expert 3 10.34 

  Ouder 7 24.14 

  Schoolleider 3 10.34 

  Did not respond 0 0 

 TOTAL  29 100.00 

3 

In welke mate sta je 
achter de beschrijving van 
de vernieuwingsschool 
Agora? 

Helemaal 
oneens 0 0 

  Oneens 0 0 

  Neutraal 0 0 

  Eens 14 48.28 

  Helemaal eens 15 51.72 

  Did not respond 0 0 

 TOTAL  29 100.00 

4 Wat is je leeftijd?    

5 Wat is je geslacht? Man 16 55.17 

  Vrouw 13 44.83 

  Neutraal 0 0 

  Did not respond 0 0 

 TOTAL  29 100.00 

 
De deelnemers in dit onderzoek hebben zich aan de richtlijnen gehouden. De elementen zijn 
verdeeld in kolommen met bijbehorende korte beschrijvingen waar de inhoud aan gelinkt is. In de 
waarderingsdata is niks opvallends te ontdekken. De deelnemers hebben verschillende waarden 
(tussen 1 en 7) bij het waarderen gebruikt. Niet iedereen heeft alle activiteiten doorlopen, maar 
genoeg deelnemers om het onderzoek uit te voeren. Geconcludeerd kan worden dat de kwaliteit 
van de data te gebruiken is voor verdere analyse. 
 

4. Resultaten 
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De analyse zet de kwalitatieve informatie om over wat deelnemers weten of willen verduidelijken, 
hoe ze denken met betrekking tot een gedachte, en wat zij waarderen of waarnemen in 
kwantitatieve data. In dit onderzoek wordt een model gebouwd op basis van een prompt. In dit 
onderzoek is dit de vraag: “Wat is nodig voor de overgang naar een Agora school?”. Verschillende 
Agora locaties hebben met verschillende stakeholders meegewerkt in het genereren van gedachten 
en het clusteren en waarderen van die gedachten. Hierdoor is het mogelijk om statistische 
activiteiten uit te voeren die leiden naar het opstellen van tweedimensionale maps en en het 
visualiseren van waarderingen via pattern matches en go-zones . Het proces van de analyses in GCM 
is systematisch en volgt de stappen zoals in figuur 5.  

 
Figuur 5: Group Concept Mapping Analysis Process 

 

 

Similarity matrix 
De data voor de similarity matrix is afkomstig van elke deelnemer en is een relatie tussen de 
verschillende 94 gedachten binnen de onderzochte groep. Om dit in een structuur om te zetten is 
het nodig om 1) de kwalitatieve beoordelingen om te zetten naar kwantitatieve informatie die elke 
deelnemer doormiddel van de ‘sorting results’ beschreven wordt en 2) dat de inhoud van de 
numerieke data uit de sortering gecombineerd kan worden met elke andere sortering.  
Multidimensional scaling 
De non-metric multidimensional scaling (MDS) maakt gebruik van de Similarity Matrix data om de 
ruimte te berekenen tussen de verschillende elementen en de bijbehorende plek op de map. De plek 
van de 94 elementen kan berekend worden en coördinaten worden toegekend. In onderstaande 
figuur 6 is een weergave te zien hoe vaak een element door de deelnemers in dezelfde groep 
gesorteerd is. 

1
•Statements
•Sort Input from each participant

2

•Aggregate participants' sort data
•Similarity Matrix
•MDS
•Cluster analyse

3
•Ratings Data
•Participant response data

Kreijns, Karel
Aangeven dat dit de ‘prompt’ is.

Kreijns, Karel
Waar komt dit getal vandaan?
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Figuur 6: Similarity matrix gecombineerd van alle deelnemers 

 

De Point Map 
Een similarity matrix dient als input voor de Point Map. Onderscheid kan gemaakt worden tussen 
gebieden die nogal druk bezet zijn met elementen en plekken waar ruimte tussen de elementen zit. 
Ook binnen dit onderzoek zijn plekken te vinden waar de elementen dicht naast of op elkaar liggen. 
Dit geeft aan dat de deelnemers bij het sorteren deze elementen vaak bij elkaar heeft geplaatst en 
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dat er een sterke samenhang bestaat. 

 
Figuur 7: Point Map van wat nodig is voor de overgang naar een Agora 
school. 

 

De binnen GCM gebruikte stress-waarde hangt af van de mate van ruimte tussen de elementen op 
de ‘map’ en wordt bepaald door de relatie tussen de data in de similarity matrix. In dit 
onderzoeksproject ligt de stresswaarde op 0.2962 en ligt binnen de marge 0.20 en 0.36 (Kane & 
Rosas, 2018).   
 
Hierachical cluster analysis 
De Hierachical clutser analysis (HCA) groepeert individuele gedachten die op de kaart geplaatst zijn 
in clusters. De waarde van HCA ligt in de mogelijkheid om betekenisvolle groepen te kunnen 
benoemen. Een aantal van clustervoorbeelden zal hieronder gegeven worden. 
Rechtsboven liggen de punten 23, 90, 94, 84, 93, 83, 91 dicht bij elkaar. Het gaat hierbij om de 
volgende gedachten: 

• overlegmomenten met de bestaande voltallige directie en de coaches (item 23) 
• schoolleiders die het durven om de boel organisatorisch, financieel en binnen HR 

te laten kantelen en dienst van Agora te stellen ipv andersom (item 90) 
• Een kundige schoolleider met ruim voldoende kennis en bewustzijn over de 

noodzaak van persoonlijk leiderschap in combinatie met veranderkundig 
leiderschap. Dat eerste is een voorwaarde voor het tweede. (item 94) 

• mensen die met de Agora starten door de schoolleiding het gevoel geven dat ze 
volledig gesteund worden (item 84) 

• de schoolleider kan de visie van Agora vertellen in de vorm van een belofte, een 
verhaal van vlees en bloed (item 93) 

• duidelijke rol voor het MT en de strategie die toegepast wordt op het Agora 
personeel (item 83) 

Kreijns, Karel
Aangeven wat de marges zijn, zodat we kunnen zien hoe goed de waarde binnen de marges is.
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• de schoolleider die er voor zorgt dat de leraren uit de wind gehouden worden en 
maximaal gefaciliteerd worden om hun werk te doen (item 91) 

 
Linksonderaan liggen de drie punten 2, 82 en 10 bij elkaar. 

• de afhankelijkheden tussen challenges om zodoende een ontwikkelingslijn te 
krijgen. (item 2) 

• de overgang van spelen naar het reguliere onderwijs in de bovenbouw (item 82) 
• een verdeling van challenges: 75% ondividuele en 25% groepschallenges om 

samenwerking te stimuleren en van elkaar te te kunnen leren. (item 10) 
 

Rechtsbeneden liggen de punten 30, 71 en 46 dicht bij elkaar. 
• de coach moet in het laatste jaar van community 1 inzicht hebben of de leerling 

kan plannen (item 30) 
• het hebben van focus op de vooruitgang die te herleiden is naar de groei van een 

kind of groep kinderen. (item 71) 
• het ervoor zorgen dat leerlingen die moeite hebben met alles zelf te organiseren 

toch verder komen. (item 46) 
 
Anchoring/bridging analyse en spanning 
De relatieve samenhang tussen de verschillende onderdelen op de map wordt doormiddel van 
anchoring/bridging-meting bepaald op een schaal van 0 tot 1. Een index die dichter bij 1 ligt heeft de 
indicatie dat het item meer verspreide relaties heeft met items die ergens anders op de map liggen, 
meestal in andere clusters. Anchoring/bridging kan toegepast worden op de point-map of op de 
cluster-map wanneer die samengesteld zijn. De items 41, 81, 59, 62, 67, 79, 58, 42, 54 zijn 
zogenaamde Bridging elementen. Deze elementen liggen dichter bij 1. In figuur 8 zijn deze punten te 
herkennen aan de kleuren rood en geel en hebben 5 of 4 lagen. 

 
Figuur 8: Point map met Bridging Values 

 

Kreijns, Karel
Betekent dat ze dochter bij 1 zitten? Of juist de 0?
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De items hebben de volgende omschrijving en bridging index waarde: 
• item 41, Bridging value: 1,000 - het Centraal Examen als bedreiging zien voor 

Agora. Samen met andere Agora's optrekken om hier tegen op te staan;  
• Item 59, Bridging value: 0,981 - duidelijke communicatie naar ouders en 

leerlingen met betrekking tot afspraken, gebeurtenissen, inspiratiesessies; 
• Item 81, Bridging value: 0,803 - voldoende informatiemomenten voor nieuwe 

aanmeldingen en ouders; 
• Item 54, Bridging value: 0,692 - de zorgen van leerlingen over hun eindexamen; 
• Item 58, Bridging value: 0,689 - contacten met vervolgopleidingen zodat de 

leerling niet teruggeworpen wordt in het oude systeem; 
• Item 79, Bridging value: 0,671 - het intensiveren van de samenwerking met 

ouders; 
• Item 62: Bridging value: 0,664 - de druk op de overheid ook de examens te 

veranderen; 
• Item 67, Bridging value: 0,645 - het hebben van voldoende ruimte om te kunnen 

groeien; 
• Item 42: Bridging value: 0,627 - het bereikbaar zijn van de experts. 

 

In figuur 9 en figuur 10 laten twee voorbeelden zien van de relaties tussen de punten die als bridge 
of als anchor betiteld kunnen worden.  

 

 

Figuur 9: Bridging item (41) op een point-map 
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Figuur 10: Anchor item (31) op een point-map 

 

De items die aan de linkerkant geplaatst zijn een hogere bridging index hebben t.o.v. de punten in 
het midden of aan de rechterkant liggen. De bridging items hebben een waarde in de connectie 
tussen de eigen content en de route voor het beschrijven van de ontstane map. De gedachte 
“Communiceren en betrekken van ouders bij de ontwikkeling van een Agora” is een basis is. Een 
andere basis is “Het oog hebben voor de ontwikkeling en groei van een Agora”, “Het anders 
beoordelen van de leerling ipv het eindexamen” en “Het aansluiting vinden met het 
vervolgonderwijs. Dit doe je als Agora niet alleen, maar gezamenlijk met andere Agora’s.”  
 

Clustermap 
In dit project zijn verschillende Cluster mappen gegenereerd. De clustermap met 7 clusters is 
gekozen. Hierin heeft één cluster een bridging value tussen 0,15 en 0,24, vier clusters een bridging 
value tussen 0,24 en 0,34, één cluster een bridging value tussen 0,34 en 0,43 en één tussen 0,52 en 
0,62. 
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Figuur 11: Clustermap met 7 clusters 

Cluster analyse 
Uitgaande van de een clustermap (figuur 11) met 7 clusters zijn de volgende titels gekozen die 
volgens de onderzoekers de gemeenschappelijkheid tussen de verschillende items in de clusters 
dekken.  
 

• cluster 1) vaardigheden van betrokken docenten 
• cluster 2) didactisch ontwerp vaardigheden van betrokken docenten 
• cluster 3) competentieontwikkeling van de coach 
• cluster 4) leiderschap bewaakt basisprincipes 
• cluster 5) gezond beleid 
• cluster 6) verankering van basisprincipes agora 
• cluster 7) ecosysteem met stakeholders 

 

 

 

Kreijns, Karel
Kleine letters. Nu ‘schreeuwt’ de tekst.
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Figuur 12: Clustermap met bijbehorende clustertitels 

 
Vergelijking van beoordelingen 
In het onderzoeksproject hebben deelnemers antwoord gegeven op twee beoordelingsvragen op 
een schaal van 1 tot 7, op hoe noodzakelijk zij de gedachte vinden in relatie tot de overgang en 
verdere ontwikkeling naar een Agora school en hoe lastig de realisatie van diezelfde gedacht is. Op 
basis van deze input is een Rating clustermap opgesteld die inzicht geeft in hoe noodzakelijk een 
bepaald cluster geacht wordt in relatie tot de prompt (figuur 13).  
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Figuur 13: Rating cluster map Noodzakelijk 

De hoogstnoodzakelijk beoordeeld clusters zijn: 4) Leiderschap bewaakt basisprincipes als meest 
noodzakelijke geacht wordt. De clusters 3) Competentieontwikkeling van de coach en 6) Verankering 
van basisprincipes Agora hebben elk 4 lagen. De clusters 5) Gezond beleid en 7) Ecosysteem met 
stakeholders hebben ieder 3 lagen. Er is geen cluster dat 2 lagen heeft. De clusters 2) Didactisch 
ontwerp vaardigheden van betrokken docenten en 1) Vaardigheden van betrokken docenten 
hebben 1 laag. De andere beoordeling heeft betrekking op hoe lastig de gedachte te realiseren is 
(figuur 14). 

 
Figuur 14: Rating cluster map lastigheid 
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Het hoogst beoordeeld op mate van lastigheid zijn de clusters 1) Vaardigheden van betrokken 
docenten, 2) Didactisch ontwerp vaardigheden van betrokken docenten en 5) Gezond beleid. De 
clusters met 4 lagen zijn de clusters 6) Verankering van de basisprincipes Agora en 7) Ecosysteem 
met stakeholders. Het cluster 4) Leiderschap bewaakt basisprincipes heeft 3 lagen. Geen cluster 
heeft 2 lagen. Het cluster 3) Competentieontwikkeling van de coach wordt als minst lastige gezien en 
heeft 1 laag. 
 
Pattern Matches 
Een pattern match geeft op het niveau van clusters de gemiddelde beoordeling tussen een Rating 1 
en een Rating 2. In het huidige onderzoeksproject is dat tussen noodzakelijk en lastig te realiseren 
(figuur 15).  

 
Figuur 15: Pattern-match tussen noodzakelijk en lastig voor alle 
deelnemers 

Aan de linkerkant zijn de clusters relatief verdeeld op basis van noodzakelijk en aan de rechterkant 
op basis van lastig. Bij noodzakelijk lopen de waarden van 4,69 tot 5,83 en bij lastig van 3,57 tot 4,06. 
De afstand tussen de clusters zijn relatief weergegeven en geven de relatie aan tussen de 
verschillende clusters binnen een beoordelingsvraag. Het cluster Competentieontwikkeling van de 
coach en de verankering van basisprincipes relatief gezien ten opzichte van de andere 
clusterbeoordelingen ongeveer gelijk gemiddeld beoordeeld zijn. Er is tussen Gezond beleid en 
Vaardigheden van de betrokken docenten een grotere afstand en dus ook groter gemiddeld verschil 
dan tussen Vaardigheden van de betrokken docenten en Didactisch ontwerp-vaardigheden van 
betrokken docenten binnen de beoordelingsvraag noodzakelijk. Dezelfde waarden, maar dan in een 
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absolute weergave laten een het overzicht zien zoals in figuur 16. 

 
Figuur 16: absolute weergave pattern match Noodzakelijk - Lastig 

Opvallend is te zien dat alle clusterwaarderingen op noodzakelijkheid hoger gescoord worden dan de 
mate van lastigheid. Het lastige van deze weergave is dat de onderlinge ligging van de clusters in 
vooral de kant van lastig onduidelijk wordt.  
De pattern-match kan ook gebruikt worden om inzicht te krijgen hoe de gedachten binnen 
subgroepen verdeeld zijn. In figuur 17 is de verdeling te zien van de clusters op basis van de 
beoordelingsvraag noodzakelijk verdeeld over de verschillende Agora locaties. Hierbij is de relatieve 
schaalverdeling gebruikt. 

 
Figuur 17: Pattern-match in relatieve weergave van de clusters per 
Agora locatie op basis van noodzakelijk. 
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De beoordeling noodzakelijk van Agora Nijmegen  t.o.v. de andere Agora’s vier van de zeven clusters 
is vrij hoog beoordeeld liggen dicht bij elkaar. Voor de rest zijn de Agora’s het onderling redelijk 
eensgezind over de mate wat noodzakelijk is. Leiderschap bewaakt basisprincipes, 
competentieontwikkeling van de coach en verankering van de basisprincipes van Agora scoren bij 
alle Agora’s het hoogst.  
Wanneer de beoordeling van lastig met behulp van pattern-match weergegeven wordt, dan is een 
andere verdeling te zien. In 18 is de pattern-match waarbij gebruik gemaakt wordt van de relatieve 
weergave en in 19 zijn dezelfde gegevens in een absolute schaalverdeling weergegeven.   

 
Figuur 18: Pattern-match in relatieve weergave van de clusters per 
Agora locatie op basis van lastig. 

Kreijns, Karel
Waar is dat aangegeven in Figuur 17?

Kreijns, Karel
?? Ik denk dat je de zin moet herformuleren en de juiste figuur nrs gebruiken.
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Figuur 19: Pattern-match in absolute weergave van de clusters per 
Agora locatie op basis van lastig 

Hierbij is duidelijk in de relatieve weergave de verschillen te zien tussen de verschillende Agora 
locaties. Zo wijkt Agora Roermond af t.o.v. van de andere Agora’s wanneer het om het ecosysteem 
gaat. Een reden kan zijn, dat deze Agora al langer bestaat en dit al gerealiseerd heeft. Andere 
Agora’s en vooral Agora Nijmegen geeft aan dat dit lastig is om een ecosysteem te realiseren. De 
verschillen tussen de Agora’s wordt op deze manier inzichtelijker. 
Andere weergaven kunnen gebaseerd zijn hoe verschillende rollen binnen de gezamenlijke Agora’s 
over de clusters denken op basis van de beoordelingsvragen noodzakelijk en lastig. De figuren 16 en 
figuur 20 laten dit zien.  
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Figuur 20: Pattern-match in relatieve weergave van de clusters per rol 
op basis van noodzakelijk 

 

 
Figuur 21: Pattern-match in relatieve weergave van de clusters per rol 
op basis van lastig 

Ook hier is duidelijk te zien dat de rollen het over de noodzaak het vrijwel eens zijn. Gaat het over 
hoe lastig de gedachte is om te realiseren, dan zijn grotere verschillen te zien. Verankering van de 
basisprincipes laat bij de coaches een verschil zien t.o.v. de andere rollen. Datzelfde geldt ook voor 
het ecosysteem.  
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Go-zones 
 
De pattern-matches geven een duidelijke weergave hoe de clusters geplaatst worden en verschillen 
en overeenkomsten visualiseren op de beoordelingsvragen of hoe de verschillende subgroepen de 
clusters op basis van een beoordelingsvraag hebben gescoord. Waar nog duidelijkheid ontbreekt is 
het inzichtelijk maken van de zogenaamde gaps. Welke punten zorgen dat het cluster meer 
noodzakelijker dan het ander en hoe lastig zijn die gedachten te realiseren? Daarvoor kan gebruik 
gemaakt worden van go-zones. Figuur 22 is een voorbeeld van een weergave van de go-zone voor 
het cluster 1) Vaardigheden van betrokken docenten.  

 
Figuur 22: Go-zone voor cluster 1) Vaardigheden van betrokken 
docenten 

Een go-zone bevat de volgende ondersteuning en features: 
• De schaal ankers beschrijven de volledige bandbreedte van de gehele map op het 

niveau van het element. In dit geval is de schaal van lastig van 1.62 tot 5.33 en de 
schaal van noodzakelijk van 3.25 tot 6.91. 

• Het gemiddelde van elke beoordeling wordt weergegeven doormiddel van de 
kruisharen van de cluster go-zone. In figuur 22 is dat voor lastig 4.06 en voor 
noodzakelijk 4.84. Iedere go-zone heeft andere gemiddelden, afhankelijk van de 
beoordelingen per cluster. 

• De correlatie tussen elke go-zone wordt vermeld. Dit geeft een indicatie in 
hoeverre een voorspellende relatie tussen de twee beoordelingsvragen bestaat 
en dit weergegeven wordt in de go-zone. In figuur 22 is de correlatie 0.08. Dit 
betekent dat er geen relatie bestaat tussen de twee beoordelingsvragen. 

 
In geen enkele go-zone op het niveau van alle Agora’s gezamenlijk is een relatie tussen noodzakelijk 
en lastig te vinden. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen relatie is hoe noodzakelijker de gedachte 
is, dat deze ook lastiger is om deze te realiseren. De Go-zones kunnen ook weergegeven worden op 
een subgroep, bijvoorbeeld voor een bepaalde Agora locatie. Op deze manier wordt het voor de 
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desbetreffende Agora duidelijk waar de behoeften liggen als het gaat en waar aandacht aan besteed 
kan worden. Waar hangt het laaghangend fruit en wat zou opgepakt kunnen worden om te 
realiseren.  
In figuur 20 is de voor Agora Nijmegen een go-zone diagram geproduceerd met de schaal ankers 
1.33 tot 6.33 en een gemiddelde van 4.01 voor lastig en voor noodzakelijk de schaal ankers 2.5 tot 7 
en een gemiddelde van 5.84. 

 

Figuur 23: Go-zone voor cluster7) ecosysteem met stakeholders voor 
locatie Agora Nijmegen 

Agora Roermond laat een ander patroon zien bij het plotten van de gedachten in de go-zone voor 
het cluster ecosysteem met stakeholders. In figuur 21 is de voor Agora Roermond een go-zone 
diagram geproduceerd met de schaal ankers 1.75 tot 5.38 en een gemiddelde van 3.6 voor lastig en 
voor noodzakelijk de schaal ankers 2.5 tot 7 en een gemiddelde van 5.26. 
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Figuur 24: Go-zone voor cluster7) ecosysteem met stakeholders voor 
locatie Agora Roermond 

 

Duidelijk is te zien dat de ligging van gedachten niet per sé in hetzelfde vlak hoeven te liggen. 
Verschillen in interpretatie of waarde kunnen met behulp van go-zones op subgroepen weergegeven 
worden. Dit kan leiden tot inzichten om van andere Agora’s te leren of op bepaalde punten 
gezamenlijk op te trekken. Go-zones kunnen gebruikt worden om inzicht te krijgen welke gedachten 
op korte en langere termijn gerealiseerd kunnen worden. De gedachten die noodzakelijk zijn en niet 
als lastig gezien worden, kunnen op korte termijn opgepakt worden. Gedachten die in noodzakelijk 
geacht worden, maar ook lastig, die kunnen op de langere termijn opgepakt worden. Het kan zijn dat 
er nog geen beeld is hoe deze gedachten gerealiseerd kunnen worden. Het kan helpen om ervaring 
en inzichten op te doen door eerst de noodzakelijke en en niet lastige gedachten uit te werken. 
Interessant is om te zien of punten die door jongere Agora’s als lastig gezien worden, door oudere 
Agora’s beoordeeld zijn. 
 

4.1. Voorlopige resultaten produceren 
 

De onderzoeker is in het proces verantwoordelijk verschillende uitkomsten zoals hierboven 
beschreven te produceren en deze te delen met de onderzoeksgroep. Binnen dit project zijn de 
resultaten gedeeld met de schoolleiders die in de stuurgroep zitting hadden. Doormiddel van een 
powerpoint-presentatie (bijlage 4) en een live demo van de resultaten zijn de verschillende 
schoolleiders geïnformeerd. De agenda die hierbij gebruikt is, was de volgende: 

1. Het verloop van het onderzoeksproces 

2. Informatie over de deelnemers 
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3. De voorlopige map resultaten, punten en clusters en clusternamen 

4. Waarderingsuitkomsten: pattern matches en go-zones 

5. Vergelijking tussen subgroepen 

6. Ruimte voor aanpassingen 

7. Gebruik van de map om meer betrokkenheid te krijgen 

8. Volgende stappen: presenteren van de resultaten aan deelnemers en anderen. 

 

De schoolleiders hebben de uitleg als prettig en verhelderend ervaren. De manier van data 
verzamelen en het inzichtelijk maken van de gedachten waarna inhoudelijk clusters ontstaan, geven 
inzichten die ze niet verwacht hadden. De meeste schoolleiders dachten aan een onderzoek met als 
resultaat een klein aantal aanbevelingen. Dat de analyse van Group Concept Mapping zoveel 
informatie verschaft, was onverwacht. De meest voorkomende opmerkingen zijn 1) het inzichtelijk 
kunnen maken van de clusters en punten die als anchors en de bridges fungeren. 2) Dat het 
ecosysteem de basis is. 3) De verschillen in waarderen door de deelnemers tussen noodzakelijk 
vinden en lastig. 4)  Dat het cluster Verankering van basisprincipes Agora in het midden van alle 
clusters lag en dat andere clusters hieromheen lagen. 5) Go-zones duidelijkheid verschaffen wat de 
eerste stappen kunnen zijn. 6) Concrete inhoud gegeven kan worden aan wat met een cluster 
bedoeld wordt. 7) Dat de deelnemer zonder last te hebben van groepsdruk een eigen relatie tussen 
de verschillende gedachten kan leggen en de bijbehorende waardering. 8) Agora’s zien waar ze 
elkaar kunnen ondersteunen door ervaringen uit te wisselen. 9) Een gezamenlijke agenda kan 
opgesteld worden om samen te ontwikkelen. 
Een aandachtspunt blijft het vertalen van de diverse uitkomsten naar de praktijk. Dit wordt als lastig 
gezien. Hier hebben de schoolleiders graag hulp bij. 
Tijdens de eerste door Corona maatregelen online gehouden Agora verenigingsdag zijn de resultaten 
aan een breder publiek gepresenteerd (zie bijlage 5). Afgesproken is dat de uitkomsten van het 
onderzoek ingebed worden in de verdere ontwikkeling van de Agora’s.  
 
 
 

5. De vijf problemen binnen transitiemanagent en dit onderzoek 
Dit onderzoek gaat over de problemen die binnen transitiemanagement kunnen ontstaan en of 
Group Concept Mapping ondersteuning kan geven bij het erkennen en mogelijk voorkomen van deze 
problemen. In dit hoofdstuk zal specifieker ingegaan worden om antwoorden te krijgen op de vraag: 
Op welke manier kan het onderzoek dat binnen de Agora scholen uitgevoerd is de oplossingen om 
de vijf problemen binnen transitie managent te ondervangen, ondersteunen? 
De vijf problemen met de bijbehorende oplossingen en vragen binnen transitie management zijn 
door Loorbach, Kemp en Rotmans zijn als bijlage 6 toegevoegd. 
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5.1. Probleem 1: Dissent 
Bij het uitvoeren van het onderzoek is als eerste een context beschreven aan de hand van de visie 
Agora onderwijs. Deze visie is beschreven door een van de founding-fathers van het Agora 
onderwijs. In de brainstorm fase is vervolgens gebruik gemaakt van de focus prompt “Bij de 
overgang naar een Agora school dient aandacht te zijn voor ….”. De brainstormfase heeft 244 
statements anoniem aangeleverd door verschillende stakeholders. De stakeholders hebben de rol 
van schoolleider, leerling, coach, expert en ouder. Na het opschonen van de 244 statements door de 
onderzoekers zijn uiteindelijk 97 statements overgebleven. Deze statements of gedachten zijn een 
concretisering van de context en de focus prompt. Hiermee is een palet aan opties gegenereerd die 
voorgelegd kan worden aan een groep van stakeholders die de statements clustert en voorziet van 
een beoordeling op mate van lastigheid en noodzakelijkheid. De deelnemers binnen het onderzoek 
hebben aangegeven welke rol ze binnen de Agora hebben. Dit zijn de rollen van schoolleider, coach, 
expert, leerling of ouder. Ook hebben ze aangeven aan welke Agora ze verbonden zijn, in hoeverre 
ze achter de visie van Agora staan en welk geslacht ze hebben. De analyse heeft in dit onderzoek 
zeven aandachtsgebieden opgeleverd. Deze zeven aandachtsgebieden hebben ieder verschillende 
statements, gedachten die het cluster beschrijven. Hoe noodzakelijk en lastig een bepaald cluster 
geacht wordt is doormiddel van de pattern-match diagrammen weer te geven.  

 
Figuur 25: Pattern-match noodzakelijk / lastig alle deelnemers 

  
 

De pattern-match zoals hierboven in weergegeven laat een beeld zien waarbij duidelijk wordt wat 
noodzakelijk en in welke mate het cluster als lastig gezien wordt. Een andere manier is om gebruik te 
maken van clustermaps.  
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Figuur 26: Clustermap met bridging values 

 

Samenhang tussen de punten in een cluster kunnen doormiddel van het aantal lagen inzichtelijk 
gemaakt worden.  Om een indruk te krijgen welke waarde een gedachte binnen het cluster heeft, 
kan gebruik gemaakt worden van een pointmap waarin de noodzakelijkheid of lastigheid 
weergegeven kan worden. 

 
Figuur 27: Noodzakelijkheid van statements binnen de clusters zonder 
filtering op rol. 

In figuur 27 is dit weergegeven voor de noodzakelijkheid van de verschillende gedachten met daarbij 
de clusters. Gedachten die meer of minder noodzakelijk geacht worden, zijn per cluster snel te 
detecteren. Op deze wijze kan duidelijk gemaakt worden dat over het algemeen binnen de 
deelnemers van het onderzoek naar wat nodig is voor de overgang naar een Agora onderwijs 
aandacht moet zijn voor cluster Leiderschap bewaakt basisprincipes en dat daarbij bijvoorbeeld de 
concrete gedachten op level 5: 37) begrip en medewerking vanuit het management van de school, 
84) mensen die met de Agora starten door schoolleiding het gevoel geven dat ze volledig gesteund 
worden, 24) het vinden van goede coaches en experts.  
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Figuur 28: Go-zones voor cluster Leiderschap bewaakt basisprincipes 

Het Go-zone diagram helpt vervolgens om een duidelijk beeld te geven wat noodzakelijk en lastig 
geacht wordt. Zo is te te zien dat punt 24 zowel noodzakelijk als lastig is. De gedachten 37 en 84 
vallen in het rechter beneden vlak waar de noodzakelijk relatief gezien hoog is en waar de lastigheid 
ten opzichte van andere gedachten relatief lager is. Om onderscheid te kunnen maken tussen 
bijvoorbeeld rollen of locaties, is het zinvol om gebruik te maken van de pattern-match diagrammen.  

 

Figuur 29: Relatieve weergave van mate noodzakelijkheid bij de 
verschillende Agora locaties 
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Bovenstaande pattern-match laat de verschillen tussen de Agora’s zien de mate van 
noodzakelijkheid voor de verschillende clusters. Datzelfde kan ook gedaan worden voor de mate van 
lastigheid weergegeven voor de verschillende Agora locaties. 

 

Figuur 30: Relatieve weergave van mate lastigheid bij de verschillende 
Agora locaties 

 

De pattern-match mate van lastigheid voor de verschillende Agora’s laat duidelijk verschillen zien.  
Deze exercitie kan ook op andere niveaus uitgevoerd worden waarbij rekening gehouden kan 
worden met de verschillende eigenschappen van de deelnemers.  
Voor het probleem “dissent” is het mogelijk om antwoorden te geven op de vraag wat zijn de 
doelen, meningen, problemen en hoe kan het gesprek gevoerd worden. De clusters met de 
gedachten leveren de doelen en de meningen rondom de clusters. Dit kan op verschillende niveaus 
doormiddel van point-maps, cluster-maps, pattern-match en Go-zones diagrammen weergegeven 
worden. De oplossing om op een continue en iteratieve manier te werk te gaan, kan aan de hand 
van pattern-match diagrammen en de verschillende go-zone diagrammen per cluster. Dit kan in agile 
termen een backlog opleveren met te ontwikkelen concrete gedachten die binnen een 
aandachtsgebied passen. Ontwikkel dit op een iteratieve manier. Hiervoor is het van belang dat 
eerst de noodzakelijkheid van de clusters bekeken wordt, daarna in de go-zone diagrammen welke 
punten in het rechterdeel van het diagram liggen. Werk van rechts beneden naar rechtsboven. 
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5.2. Probleem 2: Distributed control 
Binnen het huidige onderzoek is de bestaande visie beschreven. De vraag “In welke mate sta je 
achter de beschrijving van de vernieuwingsschool Agora?” geeft een beeld hoe binnen de 
deelnemers gedacht wordt.  
 

Tabel 3: Beoordeling "In welke mate sta je achter de beschrijving van 
de vernieuwingsschool Agora?" 

Option Frequency % 
Helemaal oneens 0 0,00% 
Oneens 0 0,00% 
Neutraal 1 2,44% 
Eens 17 41,46% 
Helemaal eens 21 51,22% 
Niet beantwoord 2 4,88% 
Totaal 41  

 

Hieruit blijkt dat de grote meerderheid zich herkent in de visie. Een volgende stap is het 
onderzoeken of de verschillende locaties van de Agora’s verschillen op basis van noodzakelijkheid. 
Zoals in probleem “dissent” te zien is, zijn de Agora locaties het over het algemeen eens over de 
noodzakelijkheid van de verschillende clusters. Bij de mate van lastigheid zijn er op verschillende 
onderdelen verschillen te zien. Hier is het nodig om onderling gesprekken te voeren als de 
verschillende Agora locaties als de locaties als actoren gezien worden. Ditzelfde kan ook gedaan 
worden op basis van de verschillende rollen. Wanneer de verschillende locaties losgelaten worden 
en op rollen, schoolleider, coach, expert, leerling en ouder  gefilterd wordt, dan is het volgende 
beeld te zien.  

 

Figuur 31: Relatieve weergave van mate noodzakelijk bij rollen 

Kreijns, Karel
Even de rollen opnieuw noemen: schoolleider, coach, expert, leerling en ouder.
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Ook hierbij kan een pattern-match op basis van lastigheid gegenereerd worden. 

 

 

Figuur 32: Relatieve weergave van mate lastig bij rollen 

 

In deze weergave zijn duidelijk verschillen te zien. Het is goed om de deelnemers goed te bekijken in 
relatie tot hun rol en hoe lastig zij iets denken te vinden.  
Voor het probleem Distributed Control is het mogelijk om met behulp van de pattern-match 
diagrammen zijn overeenkomsten en de verschillen tussen actoren te zien als het gaat om wat zij 
belangrijk en lastig vinden. Dit geeft de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan en hierover van 
gedachten te wisselen. De rol die iemand heeft binnen de Agora en de locatie van de Agora kan een 
nuance leveren waardoor er verschillen op locatie- en op rolniveau kan plaatsvinden. 
 

5.3. Probleem 3: Determination short-term steps 
 

Het onderzoek en de analyse met behulp van Group Concept Mapping is een momentopname. 
Inzichten die op het moment van het onderzoek actueel zijn. Na het analyseren van de data kan een 
beeld ontstaan waarbij de noodzakelijkheid duidelijk gemaakt kan worden. Dit is in de vorige 
paragrafen beschreven. Dit kan op algemeen niveau, op locatieniveau en op rol niveau. Wat ook 
belangrijk is, om te kijken wat de basis is van de verandering. Waar liggen de zogenaamde punten 
die voor de sterke verbindingen zorgen? De zogenaamde bridges. De punten die als bridges dienen 
liggen aan de linkerkant van de pointmap. Deze punten zouden mijns inziens aandacht moeten 
hebben naast de ontwikkeling van de afzonderlijke clusters. Bridges liggen voornamelijk in het 
cluster ecosysteem. 
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Figuur 33: Pointmap met bridging values 

Naast het herkennen van de bridges kan via de prioritering van noodzakelijkheid in de pattern-match 
diagrammen gekeken worden welke clusters als noodzakelijk en in welke mate als lastig bevonden 
worden. Jonge Agora’s hebben wellicht minder ervaring op een bepaald gebied ten opzichte van de 
oudere Agora’s. Uit de pattern match diagrammen is te zien dat qua noodzakelijkheid de 
verschillende Agora’s over het algemeen overeenstemming hebben qua noodzakelijkheid. 

 

Figuur 34: mate van lastig bij de verschillende Agora’s 

In bovenstaande weergave van de mate van lastig bij de verschillende Agora’s is een duidelijk beeld 
te ontdekken waarbij tussen de verschillende Agora’s te zien. Zo is bijvoorbeeld het realiseren van 
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het ecosystem met stakeholders relatief gezien bij de oudste Agora uit Roermond het minst lastige 
en zien de Agora’s Culemborg, Liemers gevolgd door de andere Agora’s als een van de lastigste 
onderdelen. Ervaringen van Agora’s kunnen op deze manier inzichtelijk gemaakt worden en ook 
bespreekbaar gemaakt worden. Een voorbeeld wanneer dit gebeurt, is tijdens de Agora 
verenigingsdagen waar ervaringen besproken en met elkaar gedeeld worden. De clusters en de 
bijbehorende gedachten leveren een meerwaarde als het gaat om herkenning en 
gemeenschappelijkheid. 
De ontwikkeling van de diverse clusters kan ook inhoudelijke criteria meekrijgen. De verschillende 
clusters bevatten gedachten die in Go-zone diagrammen weergegeven kunnen worden. Op deze 
manier kan een ontwikkeling in gang gezet worden om een systeem te ontwikkelen dat voldoet aan 
de beschreven eisen die in de clusters door de gedachten beschreven zijn. 
Antwoord op de vragen die bij het probleem determination short-term steps gesteld zijn, kan als 
volgt beantwoord worden.  
Doormiddel van point-map en de bijbehorende bridges, pattern-match diagrammen waarbij de 
gemeenschappelijkheden en verschillen ontdekt kunnen worden. Doormiddel van de Go-zones kan 
een short-term actielijst opgesteld worden. Doormiddel van het toepassen van GCM  kunnen 
Agora’s afspraken maken over de te ontwikkelen aandachtsgebieden en hebben ook de mogelijk om 
hier criteria aan te koppelen door gebruik te maken van de beschreven gedachten. Bij 
bijeenkomsten zoals de Agora verenigingsdagen de ervaringen te delen die uitgewerkt zijn en 
nieuwe stappen te zetten waarbij de punten die in het gebied van hoge mate van noodzakelijk en 
ook hoge mate van lastig te realiseren liggen. Wellicht dat deze gedachten na het ontwikkelen van 
de punten die als laaghangend fruit dienen toegankelijk worden door de nieuwe inzichten.  Op deze 
manier kan iteratief gewerkt worden binnen en tussen de verschillende Agora’s. 
De uitkomsten van GCM kunnen voor forward reasoning worden toegepast. Tijdens  bijeenkomsten 
zoals de verenigingsdagen kunnen afspraken gemaakt worden over de toekomstige implementaties. 
Hierbij zouden de resultaten met verwijzingen naar de verschillende clusters en de criteria die 
beschreven zijn aan de hand van de gedachten een terugkerend item moeten zijn. Het onderzoek 
heeft clusters kunnen benoemen waaraan ontwikkeld kan worden. Ook is een noodzakelijkheid en 
de mate van lastig inzichtelijk gemaakt. Met de bijbehorende gedachten kan een ontwikkelpad 
opgesteld worden, waarbij ook de criteria geformuleerd kunnen worden doormiddel van de 
gedachten. 
 

5.4. Probleem 4: Danger of lock-in 
Binnen het onderzoek is duidelijk geworden dat 7 verschillende cluster gedefinieerd kunnen worden. 
Clusters die als aandachtsgebieden gezien kunnen worden. Op het moment van het uitvoeren van 
het onderzoek hebben de aandachtsgebieden een bepaalde waardering gekregen op de variabelen 
noodzakelijk en lastig. Ook de zogenaamde bridges zijn te benoemen die bijdragen aan een basis die 
de noodzakelijk aandacht verdient. Acht van de negen punten die tot de bridges behoren liggen 
vooral in het cluster Ecosysteem met stakeholders.  
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Figuur 35: Point-map met de bridging values level 4: 060-0.80 en level 
5: 0.80 -1.00 

 

 

Figuur 36: Cluster-map met bridging values per cluster 

 

 

Het is zaak dat deze gedachten aandacht verdienen bij de ontwikkeling van een Agora. 
Het gaat hierbij om de punten 41, 59, 81, 42, 54, 58, 62, 67, 79. Met behulp van de Go-zone is het 
mogelijk om de plek van de gedachten te ontdekken die noodzakelijk geacht worden om te 
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ontwikkelen. Opvallend zijn de punten 41, 58 en 62. Deze punten vallen in het linker bovenvlak. Dat 
wil zeggen dat zij relatief minder noodzakelijk dan de andere punten, maar wel relatief gezien als 
lastig gezien worden. Dit wil niet zeggen dat deze punten niet noodzakelijk zijn, omdat de scores 
boven gemiddel liggen. Het betreft hierbij de punten 41) Het centraal examen als bedreiging zien 
voor Agora. Samen met andere Agora’s optrekken om hiertegen op te staan. 58) Contact met 
vervolgopleidingen zodat de leerling niet teruggeworpen wordt in het oude systeem en 62) De druk 
op de overheid ook de examens te veranderen. Hoewel deze punten relatief gezien minder 
noodzakelijk geacht worden, zullen ze niet uit het oog verloren moeten gaan.  

 
Figuur 37: Go-zone 

De punten 42) het bereikbaar zijn van experts en 67) het voldoende ruimte hebben om te kunnen 
groeien liggen in het rechter bovenvlak dat als relatief hoge noodzaak en relatief hoge lastig gezien 
wordt. Het zijn punten die wellicht niet direct opgelost kunnen worden.  
De punten 59) duidelijke communicatie naar ouders en leerlingen met betrekking tot afspraken, 
gebeurtenissen, inspiratiesessies, 79) het intensiveren van de samenwerking met ouders en 81) 
voldoende informatiemomenten voor nieuwe aanmeldingen en ouders liggen in het rechter 
beneden vlak. De kans bestaat dat vooral deze laatste drie punten opgepakt worden en dat de 
andere punten vergeten worden. Het is belangrijk om ook die punten aandacht te geven en wellicht 
iteratief te werk te gaan. Niet alles zal in één keer ontwikkeld zijn.  
 

Kreijns, Karel
Absoluut zijn ze wel noodzakelijk gezien de scores (>3.5?)
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Een andere weergave die inzicht kan verschaffen om een mogelijk lock-in inzichtelijk te maken is de 
pattern-match van noodzakelijk en lastig voor de verschillende clusters te zien zijn.

 
Figuur 38: Pattern-match Noodzakelijk -Lastig met clusters voor alle 
deelnemers 

 

Hier valt op dat voor de clusters 1) vaardigheden van de betrokken docenten en 2) Didactisch 
ontwerp-vaardigheden van betrokken docenten relatief gezien als minst noodzakelijk gezien 
worden. Twee clusters die vooral op het gebied van pedagogiek en didactiek een rol spelen als het 
gaat om de inhoudelijke kennis en vaardigheden die leerlingen opdoen. Een andere opvallende 
relatie is die van het cluster 3) Competentieontwikkeling van de coach. De noodzakelijkheid ligt 
relatief gezien hoog, maar de lastigheid wordt relatief als minst lastig gezien. Blijkbaar is het 
coaching relatief gezien niet lastig om onder de knie te krijgen. De combinatie met de clusters 1 en 2 
is opmerkelijk te noemen.  
Het zou een aanbeveling zijn om als Agora een portfolio aan te leggen met good practices. De 
verschillende clusters kunnen hierbij helpen om afstemming te krijgen tussen de verschillende 
Agora’s. De inhoud van de clusters kan dan ingevuld worden op basis van de gedachten die 
noodzakelijk geacht worden. Vergeet daarbij niet om aandacht te schenken aan de bridge values die 
de basis vormen. Het op regelmatige basis reviewen van de ontwikkelingen en reeds opgedane 
ervaringen helpen om niet in een lock-in te komen. Agile werken en ontwikkelen kan hierbij een 
interessante methode zijn.  Antwoorden op de vragen “Is a portfolio based on promises and specific 
benefits setup and implemented?” en “Can a regulary review and adaptation of the option be 
identified?” zijn in dit onderzoek niet aan de orde gekomen. Wel kan aangegeven worden dat met 
behulp van Group Concept Mapping inzicht gegeven kan worden waar mogelijke zwakke plekken 
zitten bij de ontwikkeling van een Agora. Het ontwikkelen vraagt om een adaptieve manier van 
ontwikkelen. Dit zou mogelijk kunnen zijn door op een agile te ontwikkelen. De clusters dienen als 
portfolio rubrieken en de gedachten kunnen de richting aangeven van wat ontwikkeld dient te 
worden. Op deze manier kan op gezette tijden een review plaatsvinden om nieuwe ervaringen te 
verzamelen en in het portfolio te stoppen. Dit kan op lokaal niveau, maar ook op lokaal overstijgend 
niveau plaatsvinden. 
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5.5. Probleem 5: Politcal myopia 
 

Aan dit onderzoek hebben deelnemers met verschillende rollen meegewerkt. Deze rollen zijn 
schoolleider, coach, expert, leerling en ouder. Met Group Concept Mapping is het mogelijk om de 
waardering van de clusters per rol in beeld te brengen.  
 

 
Figuur 39: Pattern-match noodzakelijk met clusters door verschillende 
rollen 

 
Figuur 40: Pattern-match lastig met cluster waardering door 
verschillende rollen 
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In de bovenstaande diagrammen is te zien dat de verschillende rollen het grotendeels eens zijn met 
wat noodzakelijk is. Daar waar het gaat om hoe lastig een cluster te realiseren is, is meer verschil te 
zien. Juist deze verschillen zijn interessant om te gebruiken. Wellicht kunnen inzichten vanuit 
verschillende standpunten elkaar versterken en kunnen interessante oplossingen ontstaan. 
De Go-zones diagrammen kunnen verschillende inzichten tussen twee rollen weergeven. 

 
Figuur 41: Go-zones diagram voor lastig tussen rol coach (horizontaal) 
en schoolleider (verticaal) 

In bovenstaande figuur zijn de verschillende gedachten weergegeven gewaardeerd door de rollen 
coach (horizontale as) en schoolleider (vertical as). De kleuren geven de verschillende clusters aan 
waartoe de gedachte toebehoort. Naast deze weergave is het hebben van een go-zone diagram die 
de noodzaak laat zien wellicht nog interessanter. 
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Figuur 42: Go-zones diagram voor Noodzakelijk tussen rol coach 
(horizontaal) en schoolleider (verticaal) 

Het inzicht dat hiermee verkregen wordt, is onder andere dat duidelijk wordt waar de verschillende 
rollen het over eens zijn, maar het maakt ook duidelijk waar de verschillen liggen. Dit zijn vooral de 
gedachten in het linkerboven vlak en rechterbeneden vlak. Hier verschillen de rollen een bepaalde 
mate op het gebied van de noodzaak. Dit kan natuurlijk ook opgesteld worden voor de andere 
rollen. Welke verwachtingen zijn er en hoe wordt gedacht over hoe lastig een realisatie is.  
Een transitie arena waarbij aandacht is voor de verschillende levels strategic, tactical en operational 
is met deze weergaven te ondersteunen. Het gesprek kan gevoerd worden en een visie voor een 
langere termijn kan op basis van de verschillende analyses opgesteld worden doormiddel van de 
pattern-matches. Met behulp van de Go-zone diagrammen kan dieper gekeken worden waar 
verschillen en overeenkomsten bestaan tussen de verschillende rollen. Als er meer deelnemers zijn, 
dan kan dit zelfs op het niveau van een locatie uitgevoerd worden. In de praktijk dienen afspraken 
gemaakt te worden tussen de verschillende deelnemers. Ook hier kan weer agile werkmethoden 
zoals Scrum en Design Thinking het proces ondersteunen. 
 

De aanwezigheid van gemeenschappelijke verwachtingen en noodzakelijkheid tussen de 
verschillende rollen wordt duidelijk wanneer naar de antwoorden met betrekking tot de 
noodzakelijkheid gekeken wordt en of er een mate van correlatie te zien is. Zo heeft de correlatie 
tussen wat de coaches en de schoolleiders waarderen op het gebied van noodzakelijkheid een 
waarde van 0,74. Het is hierbij denkbaar dat de transitie op verschillende niveaus doorgevoerd kan 
worden. Het blijft echter wel van belang om elkaar continu te updaten over de voortgang. Dit kan 
locatie overstijgend door de verenigingsdagen of doormiddel van het opzetten van actieve learning 
communities. 
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6. Samenvatting inzet Group Concept mapping bij 5 transitie 
management problemen 

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven staat, is het mogelijk om Group Concept Mapping in te 
zetten bij het voorkomen van de vijf problemen binnen transitie managent. In dit deel van het 
onderzoek zal een overzicht gegeven worden van het probleem, de voorgestelde oplossing door 
Loorbach, Kemp en Rotmans  en de mogelijkheid om Group Concept Mapping in te zetten. Per 
probleem en oplossing wordt aangegeven welke onderdelen, activiteit of analyse ingezet kan 
worden.  
 

Tabel 4: Overzicht probleem binnen Transitiemanagement en inzet 
Group Concept  

Probleem TM Brainstorm Clusteren en 
sorteren 

Clustermap Clustermap + 
bridges 

Pattern 
Match 

Go-zone 

Dissent X X X X X X 
Distributed 
Control 

    X X 

Determination 
of short-term 
steps 

  X X X X 

Danger of 
lock-in 

  X X X X 

Political 
myopia 

    X X 

 
In bovenstaande tabel staan de verschillende activiteiten en uitkomsten van de analyse opgesomd. 
In bijlage 6 is deze tabel uitvoeriger beschreven. Met alleen het weergeven van de verschillende 
clustermappen met bridges, pattern matches en go-zones wordt een transitie niet voldoende 
ondersteund. Elk onderdeel levert een bepaalde bijdrage in het oplossen van de vragen die bij elk 
probleem gesteld worden. Ook is het mogelijk om de output van een analyse te gebruiken om deze 
als input van een activiteit te gebruiken of bij het opstellen van een portfolio. 
Elk probleem heeft een aantal vragen die beantwoord dienen te worden. In de volgende sectie zal 
per probleem de vragen en de bijdrage die Group Concept Mapping kan geven bij het aandragen van 
een oplossing of inzicht. 
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7. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 

7.1. Discussie – reflectie 
 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het voorjaar en zomer van 2020. In deze periode hebben de 
scholen te maken gehad met de coronapandemie. Hierdoor is de data verzameling vooral online 
zonder fysieke bijeenkomsten uitgevoerd. Dit maakte het communiceren en ondersteunen 
moeilijker. Ook het delen van de opgeleverde inzichten zijn vooral digitaal gebeurd. Positief is te 
noemen dat het onderzoeksproject heeft bijgedragen aan de bewustwording bij de verschilende 
Agora’s dat verschillende inzichten bestaan bij wat nodig is voor een transitie.  Group Concept 
Mapping kan een handige manier zijn om op basis van analyses een transitie te ondersteunen. Het 
resultaat heeft handreikingen om een transitie te begeleiden. Het uitvoeren van een Group Concept 
Mapping traject kost wel tijd en een strakke planning. Hierbij is het van belang dat goed naar de 
doelgroep gekeken wordt en dat hiermee duidelijke afspraken gemaakt worden. Wanneer het 
verzamelen, clusteren en beoordelen over meerdere locaties gaat, dan is het gebruiken van de 
digitale tool www.groupwisdom.com aan te raden.  
 
 

7.2. Conclusies 
Centraal stond de vraag op welke manier kan het inzetten van Group Concept Mapping het proces 
van transitiemanagement van een onderwijsvernieuwing ondersteunen? 

Ondersteunend bij deze vraag waren de deelvragen uit deel 1, namelijk 

Wat zijn kenmerken van een transitie? 

Wat zijn de gerapporteerde problemen bij transities? 

Welk transitiemodel kan het beste worden toegepast om problemen bij transities te 
minimaliseren? 

Welke facetten van uitdagingen binnen de transitie naar persoonlijk leren binnen de eigen 
context kunnen benoemd worden?  
 
Terugblikkend kan geconcludeerd worden dat de eerste drie deelvragen uit deel 1 beantwoord 
konden worden doormiddel van de literatuurstudie. Hieruit is een definitie van een transitie 
geformuleerd. Uit het literatuuronderzoek zijn de vijf verschillende problemen, 1) dissent, 2) 
distributed control, 3) determination of short-term steps, 4) danger of lock-in en 5) political myopia 
beschreven. Het transitiemodel co-evolution is vervolgens gekozen als referentie model. Dit 
vanwege de diverse rollen van de betrokkenen binnen de onderwijstransitie.  

• De verschillende facetten binnen de transitie naar persoonlijk leren zijn doormiddel van 
het uitvoeren van de Group Concept methode inzichtelijk gemaakt. De volgende zeven 
verschillende aandachtsgebieden zijn te benoemen:  

• cluster 1) vaardigheden van betrokken docenten 

• cluster 2) didactisch ontwerp vaardigheden van betrokken docenten 

• cluster 3) competentieontwikkeling van de coach 
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• cluster 4) leiderschap bewaakt basisprincipes 

• cluster 5) gezond beleid 

• cluster 6) verankering van basisprincipes agora 

• cluster 7) ecosysteem met stakeholders 

Op basis van de extra beoordelingen noodzakelijk en lastig is data verkregen die de verschillen en 
overeenkomsten tussen de verschillende Agora’s en rollen duidelijk maakt.   

Antwoord op Deelvraag 4,  “Zijn de gevonden facetten dezelfde als de gerapporteerde die in 
literatuur van transitie management beschreven zijn?” kan positief beantwoord worden. De 
verschillende mogelijke problemen zijn binnen het onderzoek gesignaleerd. Dit wil niet zeggen dat 
deze ook daadwerkelijk zijn opgetreden. Group Concept Mapping biedt de mogelijkheid om dit 
inzicht te verkrijgen om problemen te voorkomen of te verminderen.  
 
De vijf problemen die bij transitie management voorkomen, kunnen doormiddel van het inzetten 
van Group Concept Mapping inzichtelijk of voorkomen worden. Het blijft echter een gereedschap 
om inzichten te krijgen. De visuele weergaves zoals clustermaps, pattern-matches en go-zones geven 
snel inzicht in hoe en wat nodig is voor een bepaalde ontwikkeling. Clustermaps geven de 
aandachtsgebieden aan en de gedachten de inhoud. Het is daarna zaak dat het gesprek gevoerd 
wordt tussen de verschillende stakeholders. Het echte werk komt dus na het analyseren en 
presenteren van de data. Het gaat dan om afspraken die tussen de stakeholders gemaakt worden 
om tot een gezamenlijke ontwikkeling te komen. Dit vereist een aanpak waarbij adaptatie, plannen, 
samenwerken, transparantie en reviewen belangrijke onderdelen van zijn. Gespreid leiderschap met 
daarbij professionele ruimte en professionele discipline is een mogelijke manier om aan een learning 
community te werken die op een agile manier opereert. Een portfolio ontwikkeling op basis van de 
resultaten kan daarbij helpen om ervaringen inzichtelijk te maken en volgende stappen te 
ondersteunen.  
 
 

7.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Doormiddel van deze casestudy is het mogelijk dat een onderwijstransitie op een duurzame en 
onderbouwt met wetenschappelijke inzichten begeleid kan worden. Een samenwerking tussen 
praktijk en wetenschap kan op deze manier relevant zijn. Nieuwe inzichten ontstaan die de 
mogelijkheid bieden om verder onderzoek uit te voeren. Wetenschap krijgt op deze manier een 
duidelijke plek binnen de praktijk.   

7.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Het onderzoek is een momentopname geweest en heeft aanbevelingen gedaan. De uiteindelijke 
uitvoering naar aanleiding van dit onderzoek is interessant om te volgen en te zien hoe de 
implementatie van de co-evolutie theorie geïmplementeerd wordt met de inzichten uit de Group 
Concept Mapping methode. Interessant kan ook het opnieuw uitvoeren van de Group Concept 
methode binnen nieuwe en bestaande Agora’s. Daarbij kan gemeten worden of nieuwe inzichten 
ontstaan zijn of dat de inzichten uit dit onderzoek nog steeds relevant zijn.   
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Bijlage 1: Agora scholen 

In augustus 2014 is in Roermond binnen Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) de eerste 
Agora school gestart. Een school waarbij de leerling centraal staat en waar persoonlijk leren zo 
compleet mogelijk wordt ondersteund. Dit heeft geleid tot radicale veranderingen t.o.v. het 
reguliere onderwijs. Zo heeft de school geen klassen, geen rooster, werkt zonder vakken en zonder 
lesmethoden, geeft geen cijfers en geeft geen rapporten. De school is een publieke school en dat 
betekent dat leerlingen een eindexamen moeten doen en hun voortgezet onderwijs schoolcarrière 
afsluiten met een diploma. In de afgelopen jaren zijn op meerdere plekken Agora’s ontstaan in zowel 
Nederland als België. In totaal zijn voor het schooljaar 2020 / 2021 twaalf Agora scholen gepland.  
Agora gaat over autonoom leren. Het begeleiden van lerenden, zodat deze steeds meer 
eigenaarschap (leren) nemen over hun eigen leren. Samen met de coach bepaalt de lerende wat op 
een bepaald moment zinvol is om te leren en wat niet. Het gevolg hiervan is, is dat iedereen zijn 
eigen leerroute volgt. De coaches spelen een sleutelrol in deze dynamiek en in dit pedagogisch 
klimaat. 
Zoals eerder aangegeven, is het Agora onderwijs in 2013 binnen de stichting Stichting Onderwijs 
Midden Limburg ontstaan. Als extreme variant binnen het Persoonlijk Leren project heeft een kleine 
groep leraren gewerkt aan het vormgeven van een dertien pagina tellende visiedocument. Dit 
document is door vier founders opgesteld en gold als leidraad. 
In 2014 was de eerste Agora een feit en hebben 34 leerlingen zich voor deze variant aangemeld.  

Door de groei van het aantal Agora’s in Nederland en België ontstaat de vraag hoe blijft de visie die 
in 2013 gedeeld is, overeind waarbij er een transitie gaande is van traditioneel onderwijs naar een 
radicale onderwijsvernieuwing waarbij nog niet alles uitgewerkt is. Verwacht wordt dat zonder goed 
transitiemanagement de bekende problemen binnen het transitiemanagement te zien zullen zijn.  
 
De kenmerken en visie van de vernieuwingsschool Agora: 

 

Agora is een voorbeeld van een vernieuwingsschool. 

Agora is de Griekse benaming voor plein of marktplaats. De Agora vormde in de Griekse oudheid het 
hart van de stad. Het was de ‘verzamelplaats’ waar het leven zich in al zijn facetten afspeelde. Agora 
is ook - en niet toevallig - de naam van een grensverleggende innovatie in het voortgezet onderwijs. 
Het is de levensechte locatie waar leerlingen en coaches elkaar ontmoeten, ervaringen delen, 
‘connected’ zijn en zich laten ‘onderwijzen’. 

 

Een school waarin ieder kind uniek is, waarin ieder kind recht heeft op een eigen leerroute, waarin 
alle leerlingen van vmbo tot en met gymnasium welkom zijn en waarin elke leerling een 
diplomagarantie krijgt op het niveau van het advies van de basisschool. Een school zonder lessen en 
zonder rooster, zonder vakken en zonder lesmethoden, zonder cijfers en zonder rapporten. 

 

Het idee dat aan Agora ten grondslag ligt, kan als volgt in positieve bewoordingen omschreven 
worden:  

– Ieder kind is uniek en leert uit zichzelf op zijn eigen wijze.  
– Ieder kind heeft recht op zijn eigen leerroute. 
– Honderd kinderen betekent honderd verschillende leerroutes. 
– Alle leerlingen van vmbo tot en met gymnasium zijn welkom.  
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– Leerlingen worden gecoacht in hun ontwikkeling. 
– Diplomagarantie aan elke leerling minimaal op basis van niveau van advies basisschool.  

 

De breuk met het ‘traditionele onderwijs’ wordt in alle scherpte zichtbaar wanneer we aangeven 
waar de verschillen liggen:  

– een school zonder lessen en zonder rooster  
– een school zonder vakken en zonder lesmethodes  
– een school zonder cijfers en zonder rapporten  
– een school zonder zittenblijven  
– een school zonder de traditionele schoolniveaus  
– een school zonder het traditionele systeem van lesgeven  
– een school zonder de hiërarchische organisatie van directeur, adjunct-directeur, teamleider 

enzovoort. 
 

De uitgangspunten van enerzijds elke leerling zijn eigen leerroute en anderzijds diplomagarantie op 
basis van advies basisschool vormden het wenkend perspectief voor het onderwijsconcept van 
Agora. Een veelbelovende en uitdagende stip op de horizon.  

 

Het Agora Manifest is alsvogt beschreven 

 

Wij geloven:  

1. Dat leren het beste in vrijheid plaatsvindt.  

2. Dat je moet vertrouwen op de nieuwsgierigheid en natuurlijke leerdrang van kinderen.  

3. dat het verwerven van kennis uiteindelijk heel belangrijk is, maar volgens de weg van motivatie, 
onderzoek, studie en reflectie. 

4. Dat de docent de leerlingen moet begeleiden door ze de vaardigheden aan te leren die nodig zijn 
voor een leven lang leren.  

5. Dat ouders een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, ook op het gebied van 
onderwijs.  

6. Dat je partners uit de samenleving nodig hebt om als expert in te zetten in het onderwijs. 

7. Dat kinderen meertalig benaderd moeten worden op een communicatieve manier.  

8. Dat het ultieme doel van ons onderwijs moet zijn dat onze leerlingen weder roekeloos noch 
bevreesd de onzekerheden van de toekomst kunnen omarmen. 
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Bijlage 2: Ook onderzochte transitiemodellen. 

• Conditioned emergence sequence (MacIntosh & MacLean, 1999) 
• Learn from adaptive management & transition management (Foxon et al., 2009) 
• 5 O’s (Vinnari & Vinnari, 2014) 
 

Conditioned emergence sequence 
MacIntosh & MacLean (1999) presenteren een framework voor het beheer van 
organisatietransformatie dat gedefinieerd wordt als een relatief snelle overgang van het ene 
archetype naar het andere. Het concept van dissipatieve structuren (open structuren dat met zijn 
omgeving energie en materie uitwisselt) uit de complexiteitstheorie worden gebruikt om een 
specifieke volgorde van activiteiten te presenteren die de basis vormen voor effectieve 
transformatie. Het stelt met name een proces in drie fasen voor: ten eerste, de organisatie 
'conditioneert' de uitkomst van de transformatie waarbij de regels die ten grondslag liggen aan de 
diepe structuur hiervan worden geformuleerd en opnieuw worden geconfigureerd; ten tweede, 
stappen om uit zijn huidige evenwicht te komen; en tenslotte gaat het over in een periode waarin 
positieve en negatieve feedbacklussen de focus worden van beheren. De drie fasen worden kort 
toegelicht. 
 
Fase 1: Conditioning  

Een centraal kenmerk van de complexiteitstheorie is het ontstaan van orde door de herhaalde 
toepassing van eenvoudige regels. Voordat een transformatie van het ene archetype naar het 
andere wordt doorgevoerd, moet de organisatie de diepe structuur en regels identificeren die ten 
grondslag liggen aan het huidige archetype, op dezelfde manier waarop Senge (1994) het belang 
benadrukt van het aan de oppervlakte komen van aannames en het delen van mentale modellen. De 
diepe structuur en regels zijn vaak nauwelijks uitgesproken opvattingen over wat de organisatie 
vertegenwoordigt en hoe deze werkt, bijvoorbeeld het soort bedrijf dat wordt aangenomen of het 
type mensen dat wordt gerekruteerd. Als zodanig hebben deze regels betrekking op zowel inhoud 
als proces en moeten ze van het stilzwijgende naar het gecodificeerde domein worden verplaatst. 
De organisatie kan vervolgens een nieuwe diepe structuur formuleren, waarbij sommige, maar niet 
alle, oude regels naast enkele nieuwe kunnen worden gebruikt. Nogmaals, deze nieuwe regels 
kunnen proces georiënteerd zijn (bijv. De manier waarop dingen worden gedaan) of inhoudsgericht 
(wat voor soort bedrijf wordt uitgevoerd), of beide. De oude regels die worden afgewezen zijn 
meestal defensieve routines die elke echte verandering kunnen belemmeren en deze worden door 
consensus verboden. De nieuwe regels zijn meestal een combinatie van primaire regels (over wat 
moet worden gedaan) en secundaire regels (over hoe de regels zelf moeten worden gehandhaafd en 
bijgewerkt). 
 

Fase 2: Creating far-from-equilibrium conditions 

Na het conditioneringswerk te hebben gedaan, moet de organisatie zich nu ver van 
evenwichtsomstandigheden afstand nemen om de ruimte te creëren voor de nieuwe diepe structuur 
om in te grijpen. Het begin van een crisis, reëel of versneld, zou een fundamentele verandering in 
het gecodificeerde domein met zich mee moeten brengen, waardoor de manier waarop dingen 
worden gedaan radicaal verandert. Een typisch mechanisme om dit te bereiken zou een ingrijpende 
herstructurering zijn. Terwijl de organisatie op zo'n onbekend terrein zit, wordt ze doorgaans wel 
meer open en ontwikkelt ze vaak een capaciteit om energie en export entropie te importeren. 
Gedurende deze periode zal een nieuwe orde gebaseerd op de nieuwe diepe structuur zich proberen 
op te dringen.  
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Fase 3: Managing the feedback processes 

Naarmate het nieuwe archetype zich begint te manifesteren, moeten, daar waar nodig, positieve en 
negatieve feedback worden toegepast. Sporen van het oude archetype zullen onvermijdelijk blijven 
en er zal druk uitgeoefend worden om negatieve feedback toe te passen om het oude evenwicht te 
herstellen. In deze fase is de belangrijkste managementtaak het zoeken naar kleine signalen die 
consistent zijn met de nieuwe structuur die uit fase 1 is ontstaan. Positieve feedback, toegepast op 
deze signalen, biedt het multiplicatoreffect dat de niet-lineaire ontwikkeling van nieuwe systemen 
veroorzaakt. Alles dat de nieuwe regels versterkt, moet worden aangemoedigd om de effecten te 
versterken, zodat het nieuwe archetype kan worden gebruikt. Tijdens deze fase zal de organisatie 
enigszins onstabiel zijn, omdat de twee trajecten met elkaar concurreren; dit zal met name in het 
begin kloppen, terugvallen naar afgedankte praktijken op korte termijn zal inzichten opleveren. Het 
patroon van gebeurtenissen in deze fase biedt enkele belangrijke inzichten in het proces van 
geslaagde organisatorische transformatie. Twee criteria lijken cruciaal te zijn voor het begin van 
succesvolle zelforganisatie: aan de ene kant moet het systeem experimenten, fouten en introspectie 
bevorderen, terwijl het anderzijds verre van evenwichtig, vloeiend, open voor zijn omgeving, enz. is. 
Het Conditioned emergence sequence model is een poging om ervoor te zorgen dat aan beide van 
deze criteria wordt voldaan. Een voor de hand liggend tegenargument is dat kwesties zoals macht en 
politiek kunnen voorkomen dat transformatie optreedt. Hoewel dit ontegenzeggelijk waar is, 
probeert het Conditioned emergence sequence model hier mee om te gaan door een aantal van 
deze kwesties van het stilzwijgende naar het gecodificeerde domein te verplaatsen en vervolgens 
ver genoeg van de huidige evenwichtsomstandigheden te bewegen dat oude macht en politieke 
structuren minder goed in staat zijn om effectief te werken. In het geconditioneerde opkomstmodel 
de focus is bezig met het herontwerpen van de diepe structuur in tegenstelling tot de operationele 
systemen en procedures. Door te werken met regels die de diepe structuur beheersen, geloven we 
dat het mogelijk is om de karakteristieken van het nieuwe archetype te bepalen zonder 
noodzakelijkerwijs de exacte vorm ervan voor te schrijven. De vorm komt door de herhaalde 
toepassing van de regels van de diepe structuur en is willekeurig alleen binnen begrensde grenzen. 
Dit legt een bijzondere nadruk op het managen van het proces in plaats van de inhoud van de 
transformatie. We zullen nu enkele managementtechnologieën onderzoeken om te zien hoe ze 
kunnen worden gebruikt om het geconditioneerde emergence-model te operationaliseren. 
 

 
Adaptive management & transition management 

Foxon (2009) maakt gebruik van het iteratieve transitie framework van Loorbach (figuur 1) en het 
Adaptive Management proces van Reed (2006), figuur 3. 
De twee frameworks zijn gericht op het integreren van bottom-up en top-down benaderingen, en 
delen een focus op het vermogen van systemen om te leren en de adaptieve capaciteit te 
ontwikkelen. Beide benadrukken het leren van experimenten in complexe systemen, waarbij 
transitiemanagement zich meer richt op het vermogen om op lange termijn veranderingen in 
systeemfuncties te sturen, terwijl adaptief management de nadruk legt op het onderhoud van 
systeemfuncties in het geval van externe veranderingen. De combinatie van iteratief leren en 
stakeholderparticipatie van adaptief management heeft de potentie om vitale feedback te 
verwerken in transitiemanagement, wat op zijn beurt een perspectief voor op de langere termijn 
biedt om op deze manier socio-technische en sociaal-ecologische verandering te leren en te 
beheren.  
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Figuur 43: Weergave van Adaptive Maganement Process Reed et al. 
(2006) 

 

 

Foxon (2009) conculdeert dat de combinatie van beide frameworks zes verschillende gebieden 
oplevert waar van beide frameworks geleerd kan worden: 1) stellen van doelen, 2) vergroten van 
deelname in besluitvorming, 3) het begrijpen van de rol van diversiteit, 4) het hebben van 
verschillende levels en tijdspanne voor verandering, 5) analyse van bestuurlijke processen, 6) 
stimuleren van institutionele verandering. 
 

 

5 O’s 
Vinnari & Vinnari (2014) gaan ook uit van de transition cycle van Loorbach (2007) en hebben 
ondervonden dat het framework niet voorziet in concrete oplossingen voor specifieke problemen en 
mist systematische methoden voor het selecteren van koplopers, evenals het identificeren van 
obstakels en het ontwikkelen van oplossingen om deze te overwinnen. Met de 5 O’s, Objectives, 
Obstacles, Options, Oppertunities en Outcomes kunnen verschillende fasen beschreven worden. 
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Fasen 

De eerste fase omvat het schetsen van de dimensies van duurzaamheid en de bijbehorende 
doelstellingen die relevant zijn voor het probleem. De tweede fase van het proces identificeert 
obstakels die de overgang belemmeren van voorkomen in elk van de dimensies van duurzaamheid. 
In dit stadium wordt expliciet aandacht besteed aan de belangenconflicten die zich zullen voordoen 
naarmate de praktische uitvoering van de geformuleerde doelstellingen wordt gerealiseerd. 
Zodra de hindernissen volledig zijn opgesomd, is de derde stap in het proces het identificeren van 
mogelijke bestuurlijke opties om ze te overwinnen. Zoals voorgesteld door Loorbach (2010), zijn 
deze opties onderverdeeld in operationele, tactische en strategische bestuursactiviteiten. Om de uit 
te voeren activiteiten te selecteren, is de vierde stap nodig voor het identificeren van potentiële 
kansen en bedreigingen van de voorgestelde bestuursactiviteiten, inclusief mogelijke win-
winsituaties en afstoot-effecten. Ten slotte evalueert de vijfde stap de resultaten van de 
geselecteerde bestuursactiviteiten en gebruikt deze als basis om het proces vanaf het begin opnieuw 
te starten. Dit benadrukt het feit dat duurzaamheidstransitie moet worden beschouwd als een 
continu proces en niet als een eindtoestand. 
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Bijlage 3a: Group Concept Mapping 

 
Group Concept Mapping (GCM) is een gestructureerde methode om gedachten van een groep te 
verzamelen, te organiseren en te visualiseren. Binnen deze methode worden gedachten die 
betrekking hebben tot een bepaald thema van deelnemers gecombineerd en gewogen. Dit leidt tot 
een framework met aandachtsgebieden. Het stellen van extra vragen zoals mate van noodzakelijk en 
mate van moeilijkheid bij het realiseren van deze gedachten maakt het mogelijk om 
ontwikkelpunten te benoemen. Vanuit het oogpunt van de wetenschap is deze methode een mixed 
method en combineert zowel kwantitatieve als kwalitatieve benaderingen van dataverzameling en -
analyse. Group concept mapping kan breed ingezet worden voor onderzoek binnen kleine als ook 
voor grote groepen, voor homogene en heterogene groepen. Het scala aan thema’s en onderwerpen 
geschikt is uitgebreid. William M.K. Trochim van Cornell University introduceerde GCM rond 1980, 
en sindsdien is het een methode die wordt toegepast in verschillende contexten (bijvoorbeeld: 
gezondheidszorg, publieke communities & instellingen, sociaal werk, biomedisch onderzoek en 
evaluaties van interventies).  
William M.K. Trochim wordt gezien als een expert op het gebied van evaluaties, en doceert dan ook 
al sinds 1980 evaluatie en onderzoeksmethoden op Cornell University. Door de tijd heen is deze 
methode steeds verder ontwikkeld waar nu uiteindelijk de huidige “Group Concept Mapping” 
methode uit is voortgekomen. Tegenwoordig kan group concept mapping middels een web 
applicatie beoefend worden. De grootste voordelen van deze methode zijn dat: 1)  Op basis van 
mixed methods komt op een gestructureerde manier een conceptueel framework tot stand. 2) De 
input wordt bepaald door de deelnemers zelf. De onderzoekers heeft slechts een faciliterende rol. 
Om deze reden zijn de resultaten ook een juiste reflectie van de visie van de deelnemers, uitgedrukt 
in hun eigen woorden. 3) De methode nodigt uit om sterk te focussen op een bepaald thema. 4) De 
resultaten zijn tastbaar en makkelijk te interpreteren mede door de visuele representaties. 
 
Stappen van GCM  

Om een framework te ontwikkelen rondom de gedachten van deelnemers in een specifieke context 
dient een aantal gestructureerde stappen doorlopen te worden. Deelnemers hebben een actieve rol 
bij het leveren van input. De onderzoeker is in deze vooral de facilitator van het proces en zorgt voor 
de afstemming en uiteindelijke verslaglegging van het onderzoek. De verschillende fasen waar GCM 
uit bestaat, zullen kort worden toegelicht.  
 
Fase 1: Preparation 

Deze fase is bedoeld om standaardstudievoorbereidingstaken uit te voeren, zoals het planning van 
de sampling van de deelnemers, planning van het onderzoek en de logistiek. Het omvat ook het 
opstellen van de focusprompt die ideeën over het onderwerp zal oproepen. Mogelijke 
beoordelingsrubrieken waarop de scores onderling vergeleken worden, worden als voorbereiding op 
fase 3 overwogen. 
 
Fase 2: Idea generation 

Deze fase staat ook bekend als brainstormen. Deelnemers worden uitgenodigd om te reageren op 
de focusprompt totdat een verzadiging van het onderwerp is gecompileerd. Een klein comité onder 
leiding van de onderzoeker beoordeelt vervolgens de verzamelde kwalitatieve informatie op 
duidelijkheid en schoont de gedachten op die leiden tot een definitieve reeks van ongeveer honderd 
gedachten. 
 
Fase 3: Structuring 
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Met de in fase 2 opgeleverde definitieve reeks gedachten wordt in deze fase gewerkt. Een groep 
deelnemers krijgt de opdracht om in de reeks gedachten een structuur aan te brengen. Dit gebeurt 
op individueel niveau. Voor de realisatie wordt deze fase in drie verschillende activiteiten verdeeld.   
De deelnemer krijgt de opdracht om een aantal demografische vragen te beantwoorden die helpen 
bij de latere analyse van de gegevens. Voor de tweede en derde opdracht wordt gebruik gemaakt 
van de definitieve reeks met gedachten die aan de deelnemers verstrekt wordt. Op individueel 
niveau sorteren worden de gedachten in clusters of groepen geplaatst waarbij gelet wordt dat deze 
gedachten qua thema, aandachtsgebied of andere gelijkenis of overeenkomst hebben. 
De laatste opdracht is het beoordelen of waarderen van de gedachten. De deelnemers krijgen 
verschillende beoordelingsvragen met een bijbehorende schaalverdeling. Elke gedachte wordt door 
de deelnemer gewogen naar eigen inzicht.  Enkele voorbeelden van gangbare schalen zijn relatief 
belang of kritiek hebben op en haalbaarheid of huidige aanwezigheid. 
 
Fase 4: Group Concept Mapping Analysis: 

Naast het assisteren bij het verzamelen van gegevens, is technologie vooral nuttig om te helpen bij 
het analyseren van de sorteer- en beoordelingsgegevens.  

a) De individuele conceptuele gesorteerde gegevens van elke deelnemer wordt gecompileerd 
tot een gelijkheidsmatrix die de frequentie toont van hoe vaak de statements samen werden 
gesorteerd: 

 

 

Figuur 44: GCM statements worden gesorteerd 

 

b) Technologie past een multidimensionaal schaalalgoritme toe om punten te plotten die vaak 
dichter bij elkaar werden gesorteerd. Items die niet vaak samen worden gesorteerd, worden 
verder van elkaar geplot. Een voorbeeld van een multidimensionale schaalresultaten in de 
puntenkaart: 
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Figuur 45: Multidimensionale schaalresultaten in de puntenkaart 

 
c) Technologie past vervolgens hiërarchische clusteranalyse toe met behulp van Ward's 

algoritme om uitspraken te groeperen die het dichtst bij elkaar staan. De projectbeheerder 
beoordeelt hoe deze groepen samenkomen om te onderscheiden hoe deelnemers 
verklaringen over elkaar zagen: 

 

Figuur 46: hiërarchische clusteranalyse 

 
d) Wanneer de deelnemers hun sorteeractiviteit voltooid hebben, geven ze de stapels een titel. 

Deze titels helpen, samen met de uitspraken in de clusters, de beheerder om de thema's die 
zijn ontstaan, een naam te geven: 
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Figuur 47: stapels met bijbehorende titel 

 
e) Zodra de kaart ontwikkeld is, kunnen de beoordelingen worden weergegeven om inzicht te 

krijgen in de waarde die deelnemers tijdens het structureren hebben gegeven. Op 
clusterniveau kunnen patroonovereenkomsten de trends weergeven of een visuele manier 
bieden om vergelijkingen of verschillen in clusters te bekijken: 
 

 

Figuur 48: Patroonvergelijking 
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Figuur 49: Patroon vergelijking 

 
f) Op het niveau van de statements kunnen de gemiddelde waarde (n) die aan de uitspraken 

worden toegekend, worden beoordeeld  
met behulp van Go-Zones. 
 

 

Figuur 50: Visualitatie toekennen GO-Zones 

Interpreting maps 

De projectbeheerder (s) overleggen vaak met de deelnemers om de definitieve kaarten en figuren te 
presenteren. Ze krijgen vervolgens een bevestiging van de staple titels en hulp bij het interpreteren 
van de opkomende thema's. De deelnemers kunnen ook opmerkingen maken over de beoordelings 
overlayer door de patroonovereenkomsten en go-zones te bekijken. 
 

Fase 6: Utilization 

Het door de deelnemer geschreven raamwerk en de prioriteiten die uit de beoordelingen naar voren 
zijn gekomen, worden gebruikt om planning- of evaluatiestrategieën te verbeteren. Het gebruik van 
de resultaten wordt alleen beperkt door de creativiteit van de groep. 
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Bijlage 3b: Group Concept Mapping – Brainstorm (extern bestand) 

Bijlage 3c: Group Concept Mapping – Uitleg proces (extern bestand) 

Bijlage 4: Data interpretative Group Concept Mapping Agora (extern bestand) 

Bijlage 5: Group Concept Mapping – Analyse en reporten Agora Vereniging (extern bestand) 
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Bijlage 6: Uitgebreide informatiebrief 

Uitgebreide informatiebrief over deelname aan het onderzoek  

 

Introductie 

 

Beste , 

 

Als schoolleider bent u betrokken bij de transitie van uw school naar een Agora school. Een transitie 
die geplaatst kan worden in een duurzame sociale verandering van het onderwijs. Daarvoor is 
acceptatie en steun van o.a. het schoolbestuur, personeel, leerlingen, ouders en omgeving voor 
nodig.  

Doormiddel van dit wetenschappelijk onderzoek willen we te weten komen hoe deze transitie 
verloopt en waar volgens de verschillende stakeholders van een Agora rekening mee gehouden 
moet worden. 

  

Wij vragen u om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee 
te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan het 
onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag 
de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. 

 

1. Algemene informatie 
Dit onderzoek wordt gedaan als afstudeeronderzoek binnen de masteropleiding 
Bedrijfsprocessen Management en IT aan de Open Universiteit waarbij specifiek gekeken 
wordt naar de transitie binnen het bestaande onderwijs naar innovatief onderwijs met in 
deze case de Agora vernieuwingsscholen.  
Binnen dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de methode Group Concept Mapping 
(GCM) waarbij het de bedoeling is om inzichten over een bepaald thema uit een groep te 
krijgen. De inbreng van de deelnemers zal zich beperken tot drie van de vijf fasen van GCM. 
Dit zijn namelijk de fases 1) brainstormfase, 2) sorteren en beoordelen, 3) beoordelen op 
mate van reeds aanwezigheid, waarde en haalbaarheid.  
 

2. Wat is het doel van dit onderzoek 
Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen of binnen de transitie van het onderwijs 
naar innovatief onderwijsscholen dezelfde kenmerken te herkennen zijn als beschreven in 
het transitie managementmodel van Kemp, Loorbach en Rotmans.  
Wij als onderzoekers denken dat doormiddel van de inzet van GCM en de kracht van de 
verschillende Agora locaties in Nederland en België inzichten kunnen verschaffen over het 
verloop van de transitie. Aan het eind van het onderzoek zal een rapportage opgemaakt 
worden met de bevindingen. 
 

3. Wat wordt van de deelnemer verwacht? 
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Voor het onderzoek zijn we op zoek naar verschillende mensen met verschillende rollen 
binnen het onderwijs. Dit zijn de leerling, ouder, coach, expert en schoolleider /teamleider. 
Van deze deelnemers verwachten we dat ze op twee momenten beschikbaar zijn. Twee 
momenten van 60 minuten waarbij de drie eerder beschreven fases doorlopen worden. 
Ieder moment zal begeleid worden door de onderzoeker op de eigen schoollocatie.  
 

4. Welke gegevens worden verzameld? 
Het onderzoek zal anoniem zijn. Naast het genereren, het rubriceren en waarderen van de 
statements zullen ook een aantal persoonlijke vragen gesteld worden. Deze zullen 
gerelateerd zijn aan: rol binnen de organisatie, geslacht, leeftijd en de attitude t.o.v. 
persoonlijk leren. 
 

5. Wat levert het op? 
Naast dat het onderzoek waardevolle inzichten kan opleveren of er overeenkomsten of 
aansluiting bestaat bij het transitie management model van Kemp, Loorbach en Rotmans, 
levert het ook inzichten op van de gedachten voor de verdere ontwikkelingen voor de 
verschillende Agora vernieuwingsscholen.  
 

6. Wat gebeurt er als u, de leerling, of de ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de leerling 
niet wenst deel te nemen aan het onderzoek? 
Meedoen aan dit onderzoek gebeurt op vrijwillige basis. Dit betekent dat het ook mogelijk is 
om niet mee te doen, of tijdens het onderzoek te stoppen. Het is ook mogelijk om alleen aan 
een deel van het onderzoek mee te doen.  
 

7. Ethische toetsing en privacy 
Zoals in punt 5 aangegeven zijn de verzamelde gegevens geanonimiseerd. De verzamelde 
data zullen anoniem verwerkt worden en worden opgeslagen op dataservers waarvoor de 
dataverwerkingsovereenkomst tussen Open Universiteit Nederland en Concept Systems Inc. 
geldt. Het onderzoeksplan is vooraf voorgelegd aan de Ethische Commissie van de Open 
Universiteit en goedgekeurd.  

 

8. Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? 
Na afloop van het onderzoek zal een rapportage opgezet worden met de bevindingen en zal 
een scriptieverslag opgesteld en gepubliceerd worden. De deelnemers en scholen krijgen 
inzichten in het resultaat doormiddel van een copie van de rapportage. De resultaten zullen 
ook in een gesprek met vertegenwoordigers van de verschillende scholen gepresenteerd 
worden. 
  

9. Nog meer weten? 
Mocht u meer willen weten over het onderzoek, dan kunt contact opnemen met Guido van 
Dijk 
 
De contactgegevens zijn: 
Hoofdonderzoeker 
Karel Kreijns 
e-mail: karel.kreijns@ou.nl 
 

mailto:karel.kreijns@ou.nl
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Guido van Dijk 
e-mail: guido.vandijk@studie.ou.nl  
telefoonnummer: +31 6 24920901 
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