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Wat zijn de succes- en faalfactoren van een onderwijsverandering binnen drie scholen
uit het voortgezet onderwijs?
Marcel Schoenmakers

Samenvatting
De afgelopen jaren hebben verschillende nationale en internationale rapporten laten zien dat het
traditionele voortgezet onderwijs niet meer voldoende aansluit bij de leerlingen van tegenwoordig.
De Onderwijsinspectie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en mensen
uit het werkveld zijn van mening dat het voortgezet onderwijs anders vormgegeven moet worden.
In het voortgezet onderwijs wordt de laatste jaren op verschillende manieren geprobeerd om het
onderwijs anders vorm te geven. Er is behoorlijk wat onderzoek bekend vanuit het
verandermanagement om (organisatie)veranderingen in goede banen te leiden. De vraag is echter of
deze wetenschappelijke kennis in het onderwijs echt wordt toegepast of dat er bij het veranderen van
het onderwijs vooral gedacht wordt vanuit de praktijksituatie.
Doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op de succes- en faalfactoren van
onderwijsverandering bij drie scholen in het voortgezet onderwijs. Daarbij wordt onderzocht of de
succes- en faalfactoren zoals benoemd door de verschillende respondenten overeen komen met de
wetenschappelijke literatuur vanuit het verandermanagement. Daarnaast wordt bekeken wat de
ervaringen van bestuurders en experts op macroniveau zijn met onderwijsverandering in het
voortgezet onderwijs.
Het betreft een verkennende multi-case studie naar de succes- en faalfactoren van
onderwijsverandering binnen het voortgezet onderwijs op drie verschillende scholen. Er wordt
onderzoek gedaan op het Agora in Roermond, Emma college in Brunssum en het Stella Maris college
te Meerssen. Op deze scholen zijn in totaal drie veranderaars, acht docenten, dertien leerlingen en zes
ouders geïnterviewd. De docenten en leerlingen zijn in kleine afzonderlijke focusgroepen
geïnterviewd. De drie veranderaars en zes ouders zijn allen individueel geïnterviewd. Daarnaast zijn
twee bestuurders en twee experts bij het onderzoek betrokken. Vanwege het specifieke thema van deze
studie heeft de onderzoeker eigen interviews ontwikkeld.
De drie verschillende scholen kennen alle drie verschillende inhoudelijke veranderingen. Toch is
uit de resultaten duidelijk op te maken dat het op alle drie de scholen van groot belang is dat onder het
personeel de urgentie om het onderwijs anders vorm te geven nadrukkelijk aanwezig moet zijn. Is dat
niet zo, dan vormt dit een grote belemmering bij het doorvoeren van de verandering. Daarnaast is het
aanname- en selectiebeleid van personeel, dat met deze verandering aan de slag gaat, van
doorslaggevend belang. Er is een grote rol weggelegd voor het management oftewel de directie van de
school om de verandering te steunen en zorg te dragen voor een duidelijke communicatie. Met name
4
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de faciliterende rol vanuit het management wordt door de bestuurders en experts op macroniveau
bevestigd.
Geconcludeerd kan worden dat een aantal overkoepelende succes- en faalfactoren die vanuit de
drie betrokken scholen naar voren komen deels in overeenstemming zijn met de literatuur.
Kenmerkende overeenkomsten zijn: urgentie om te veranderen, duidelijke visie, collectief van
personeel, faciliteren en communicatie. Toch is duidelijk geworden dat in de onderwijspraktijk, bij
(organisatie)verandering, niet echt vanuit deze theorieën of modellen wordt gewerkt. Daarbij zijn forse
verschillen in werkwijzen tussen de scholen opgevallen. Opvallend is dat een aantal faalfactoren aan
de orde zijn gekomen, die wellicht te voorkomen zijn als binnen het onderwijs effectiever gebruik
wordt gemaakt van bestaande literatuur over verandermanagement.

Trefwoorden:
Onderwijsverandering, voortgezet onderwijs, onderwijsinnovatie, verandermanagement.
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What are the success and failure factors of an educational change within three schools in
secondary education?
Marcel Schoenmakers

Summary

In recent years, both national and international reports have shown that Secondary Education no
longer sufficiently connects with today’s students. The Schools Inspectorate, the Organisation for
Economic Co-operation and Development and those involved with education, are all of the opinion,
that Secondary Education needs restructuring. In recent years, there have been a number of different
attempts to shape Education. There is considerable known research in the field of Change
Management to facilitate organisational change. A number of theoretical models have been developed,
providing guidance on how to achieve the ‘process of change’, successfully. One must however
question, whether this scientific knowledge is really being applied, or whether through these changes,
the day-to-day reality of education is actually taken into account.
The purpose of this research, is to gain insight into the success and failures experienced by three
different schools (stakeholders), undergoing educational change. This research has also considered,
whether the successes and failures encountered by the different stakeholders, coincides with the
associated scientific literature. The experiences of educational committees and experts in relation to
organisation change within Secondary Education, have also been included in this research.
This research was designed as an exploratory multi-case study into the successes and failures of
educational change within Secondary Education at three different schools. Research was conducted at
The Agora School in Roermond, Emma College in Brunssum and Stella Maris College in Meerssen.
At these schools, three change-managers, eight teachers, thirteen students and six parents were
interviewed. Teachers and students were interviewed in small, separate focus groups. The three
change-managers and six parents were individually interviewed. In addition, two school board
members and experts were involved in the research. Because of the specific nature of this study, the
researcher developed his own questionnaire.
Each school experienced substantive changes. It was clear from the results, that the urgency to
generate change, had to be demonstrably present among staff members. Where this is not the case,
then this impedes change. The acceptance of change by personnel, is therefore crucial to success.
School management also has a significant and facilitative role to play, by way of support and clear
communication. The importance of this role has been verified by educational committees and experts
at national level.
In conclusion, some of the successes and failures, which are common to all three schools, align
with the literature. These include : urgency for change, clear vision, at one with personnel, facilitating
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and communication. Yet, it has become clear, that the theories relating to educational change are not
always reflected in practice. As a result, different working practices between schools have come to the
fore. Noticeably, a number of failures have been identified, which can perhaps be avoided, if more
effective use is made of existing change management literature.

Keywords : Educational change, Secondary Education, Education innovation, Change Management.
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1. Inleiding
Het voortgezet onderwijs sluit niet meer voldoende aan op de leerling van tegenwoordig
(Onderwijsinspectie, 2015; OESO, 2016). Ook docenten herkennen deze constatering in de praktijk
en geven aan het onderwijs te willen veranderen (Nationale Onderwijsgids, 2016). Een succesvolle
afloop van een onderwijsverandering binnen het onderwijs is niet verzekerd. Heel vreemd is dat niet
want verschillende onderzoekers omschrijven dat de kans groot is dat vernieuwingen in het onderwijs
niet altijd tot het beoogde resultaat leiden of vastlopen (Fullan, 1991; 2015; Leithwood, Jantzi
&Mascali, 2002; Hargreaves & Fink, 2006; Hargreaves & Goodson, 2006; Thieke & van de Zeeuw,
2013; Van de Ven & Sun, 2011). Deze wetenschap, dat het niet eenvoudig is om een verandering in
het onderwijs te laten slagen, dwingt om goed na te denken over wat de succesfactoren en de
faalfactoren zijn wanneer onderwijsveranderingen ingevoerd moeten worden.
1.1 Probleemschets en doel van het onderzoek
Namens het Ministerie van Onderwijs beoordeelt de Onderwijsinspectie de scholen in het
voortgezet onderwijs op de kwaliteit van onderwijs. De afgelopen jaren hebben een aantal rapporten
van de Onderwijsinspectie (2015; 2016) inzichtelijk gemaakt dat het huidige voortgezet onderwijs niet
meer voldoende aansluit bij de interesses van de leerlingen van tegenwoordig (Rijksoverheid, 2019).
Deze berichten worden bevestigd door het internationale rapport van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, 2016). Dit is aanleiding voor verschillende
scholen om het onderwijs op een andere, minder traditionele, manier vorm te geven
(Onderwijsinspectie, 2019). Docenten geven zelf aan het onderwijs te willen veranderen en daardoor
beter aan te laten sluiten bij de interesses van leerlingen (Nationale Onderwijsgids, 2016). In het
onderwijs wordt dus nagedacht over een ander aanbod, een andere benadering vanuit de leraar of een
ander pedagogisch- didactisch concept waarbij er meer oog is voor maatwerk (Onderwijsinspectie,
2019). De huidige minister van onderwijs, minister Slob, wil scholen tegemoet komen en meer ruimte
bieden om het onderwijs in de toekomst anders vorm te geven. Dit heeft organisatorische gevolgen
voor de scholen omdat er op een andere manier onderwijs wordt aangeboden. In december 2019 heeft
minister Slob meer vrijheid beloofd aan de scholen. Scholen mogen in de toekomst, het is nog niet
precies vastgesteld vanaf wanneer dit ingaat, dertig procent van het onderwijsaanbod naar eigen
inzicht gaan invullen (Rijksoverheid, 2019; Trouw, 2019a). Hoewel het onderwijs in Nederland
volgens de Onderwijsinspectie gemiddeld nog op niveau is, constateert de Onderwijsinspectie
zorgelijke ontwikkelingen (Onderwijsinspectie, 2019). De Onderwijsinspectie constateert namelijk dat
scholen en opleidingen allemaal een eigen oplossing kiezen om deze zorgelijke ontwikkelingen in
positieve zin bij te draaien. Volgens de Onderwijsinspectie is het zorgwekkend om te constateren dat
scholen veel eigen oplossingen kiezen en de gemaakte keuzes vaak op een slechte manier evalueren.
Dat leidt volgens de Onderwijsinspectie tot onvoldoende duurzame verbeteringen en het bereidt het
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onderwijs onvoldoende voor op de toekomst (Onderwijsinspectie, 2019; Scienceguide, 2019; Trouw,
2019b).
Veranderingen zijn dus noodzakelijk in het voortgezet onderwijs, ook volgens docenten.
Succesvolle veranderingen zijn zeldzaam en situatie-specifiek. Dit leidt tot de volgende
probleemstelling.
Doel van dit onderzoek is om te verkennen wat de succes- en faalfactoren zijn van
onderwijsveranderingen binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Met als doel leren om het
onderwijs te verbeteren. In dit onderzoek wordt deze kennis vergaard aan de hand van literatuurstudie
en met behulp van onderzoek op drie scholen in Limburg. Zijn bij deze drie scholen andere zaken van
belang dan die tot op heden door onderzoekers zoals Fullan (1991; 2015), Kotter (1996) en Waslander
(2011) worden beschreven?
1.2 Theoretisch kader
Ondanks het feit dat er al veel onderzoek is gedaan naar (onderwijs)verandering (Kotter, 1995;
Fullan, 1991; Hargreaves & Goodson, 2006) blijkt dit, omdat organisaties erg van elkaar kunnen
verschillen, toch een complex onderwerp (Hargreaves & Goodson, 2006). In onderstaande worden
eerst enkele algemene theorieën over organisatieverandering beschreven. Vervolgens komen succesen faalfactoren aan de orde die volgens andere onderzoekers van belang zijn voor de
onderwijspraktijk. Met behulp van deze factoren wordt een conceptueel kader vastgesteld, waarin
duidelijk wordt welke factoren van belang zijn bij het slagen van verandering binnen een
onderwijsorganisatie. De verkregen informatie uit het theoretische kader vormt de basis voor het
praktische onderzoek naar veranderingen op drie scholen.
Theorieën over organisatieverandering
Kotter (1996) is een veelvuldig geciteerd onderzoeker (Hughes, 2016; Furst & Cable, 2008) die
zich bezig houdt met organisatieverandering. Hij omschrijft een verandering als succesvol wanneer
met de veranderde werkwijze de beoogde nieuwe doelen, die op voorhand door de organisatie zijn
vastgesteld, behaald worden. Kotter (1996) geeft een overzicht van acht stappen om een organisatie
succesvol te transformeren. Ook omschrijft hij acht veel gemaakt fouten (Kotter, 1995). In Tabel 1 zijn
deze acht stappen te zien.

Tabel 1 Succes en faalfactoren bij transformeren van organisaties
Acht stappen om de organisatie succesvol te
transformeren
1 Een gevoel van urgentie creëren.
2 Een krachtige coalitie vormen.
3 Een visie creëren.
4 De visie duidelijk communiceren.
5 Anderen in staat stellen om volgens de visie te handelen.
6 Korte termijn doelen creëren en plannen.
7 Verbetering en nog meer verandering produceren.
8 Nieuwe benaderingen institutionaliseren.

Acht veel gemaakte fouten
1 De urgentie niet erkennen.
2 Geen krachtige leidende coalitie vormen.
3 Geen visie hebben.
4 De visie niet voldoende communiceren.
5 De obstakels van de nieuwe visies niet wegnemen.
6 Korte termijn winsten niet voldoende plannen en
inzichtelijk maken.
7 Overwinning te snel vieren.
8 De veranderingen niet verankeren in de organisatiecultuur.

Bron: Kotter (1996)
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Furst en Cable (2008) omschrijven een organisatie als een samenwerkend geheel van medewerkers.
Wanneer een grote verandering geïnitieerd en doorgevoerd moet worden, dan worden hier volgens hen
vaak veranderaars of veranderdeskundigen voor ingeschakeld. Zij hebben de taak de verandering in
goede banen te leiden. Dit zijn personen die veelal hebben gewerkt met veranderingen en dit proces
goed kunnen begeleiden. Volgens verschillende onderzoekers moeten degenen die een organisatie
willen veranderen, zich ervan bewust zijn dat de werknemers van een organisatie de verandering op
verschillende manieren kunnen interpreteren (Furst & Cable, 2008; Fedor, 1991; Stanley, Meyer &
Topolnytsky, 2005; Battilana & Casciaro, 2013). Daarnaast hebben veranderaars en werknemers vaak
verschillende ideeën bij en over een veranderproces (Van de Ven, Polley, Garud, & Venkataraman,
1999; Huber & Lewis 2010). Van de Ven en Sun (2011) stellen dat vele veranderaars handelen
volgens voorgeschreven en vastgelegde modellen. Ze corrigeren medewerkers en organisatorische
processen door middel van een vooraf voorgenomen werkwijze. Dat heeft raakvlakken met het
achtstappen model van Kotter (1996). De theorieën van Kotter (1996), van de Ven en Sun (2011) en
van Furst en Cable (2008) vullen elkaar aan: wanneer immers duidelijk is wanneer een
organisatieverandering succesvol is (Kotter, 1996), kan gekeken worden hoe deze verandering tot
stand kan komen (van de Ven en Sun, 2011) en wie daarbij betrokken moeten worden (Furst & Cable,
2008).
Succes- en faalfactoren
Hoe graag we veranderingen ook willen voorspellen, uitleggen en controleren, vaak pakken
veranderingen toch anders uit dan gedacht (Van de Ven & Sun, 2011). Verschillende onderzoekers
hebben daarom geprobeerd een theorie of model te schrijven om veranderingen te kunnen controleren
of voorspellen. Dat is uiteindelijk wat een veranderaar graag wil (Hughes, 2016).
Kotter (1995) geeft een samenvatting van acht fouten die gemaakt kunnen worden bij het
doorvoeren van een organisatorische verandering (faalfactoren). Kotter (1996) presenteert tevens acht
stappen om een verandering binnen een organisatie juist wel te laten slagen (succesfactoren). Deze
acht stappen zijn in tabel 1 terug te vinden. Van de Ven en Poole (1995) geven als succesfactoren aan:
consensusvorming, reageren op klachten van het personeel en aandacht trekken en vestigen op de
verandering. Dat komt overeen met de eerste twee stappen van Kotter (1995). Het succes van een
organisatieverandering hangt bovendien af van de relatie tussen management en werknemers en van
psychologische factoren. De reacties van werknemers, op pogingen van veranderaars / managers om
invloed uit te oefenen op een verandering, zijn een weerspiegeling van de interpersoonlijke relatie
tussen de werknemer en de veranderaar / manager (Ferris & Judge, 1991; Robertson, Roberts &
Parros, 1993). Wanneer er een positieve relatie bestaat dan zal een werknemer meer aannemen van een
veranderaar. Uit literatuur blijkt bovendien dat werknemers heel verschillend kunnen reageren bij het
ontwikkelen en invoeren van een dergelijke verandering (Furst & Cable, 2008; Stanley, Meyer &
Topolnytsky, 2005; Battilana & Casciaro, 2013). Zo kunnen werknemers heel meegaand zijn of juist
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defensief reageren. Wanneer het mogelijk is om een verandering heel geleidelijk in te voeren, dan
geniet dat volgens Hulin en Judge (2003) de voorkeur. Cognitief psychologen hebben door middel van
onderzoek laten zien dat wanneer mensen in de loop van de tijd worden blootgesteld aan een reeks
prikkels die zeer geleidelijk veranderen, individuen die geleidelijke verandering niet eens echt
opmerken. Mensen passen zich op deze wijze onbewust aan de veranderde omstandigheden aan
(Hulin, 1991; Hulin & Judge, 2003). Omdat veel docenten het onderwijs willen veranderen (Nationale
Onderwijsgids, 2019) is het van belang deze verandering op een juiste manier in te voeren. Daarbij
kan tijd dus een cruciale rol spelen.
Verandering binnen de onderwijspraktijk
Ruim 70 procent van de veranderingen in Nederlandse profit- en non-profit organisaties leidt niet
tot het gewenste resultaat (Boonstra, 2000). Grootschalige onderwijskundige innovaties kennen vaak
geen positief eindresultaat (Fullan, 1991; 2015; Leithwood, Jantzi & Mascali, 2002; Hargreaves &
Fink, 2006; Hargreaves & Goodson, 2006). In de Nederlandse onderwijsveranderingen heeft het
volgens Waslander (2007) vaak ontbroken aan overeenstemming tussen beleidsinitiatieven die elkaar
opvolgen. Waslander (2011) heeft een overzichtsstudie gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar
veranderen in het voortgezet onderwijs en omschrijft zeven C’s die van belang zijn bij het innoveren
binnen het voortgezet onderwijs: concentratie, coherentie, commitment, community, continuïteit,
consistentie en context-management. Fullan (2015), die al decennia lang wetenschappelijk onderzoek
uitvoert naar veranderingen binnen het onderwijs, omschrijft dat het ontbreken van duidelijke doelen
ten aanzien van een verandering vaak een probleem vormt bij het doorvoeren van een
onderwijsvernieuwing. Het omschrijven van de behoeften aan een verandering (urgentie) geeft niet
automatisch weer wat de doelen en het gewenste gedrag zijn dat past bij de verandering. Doelen die
niet specifiek genoeg zijn geformuleerd kunnen angst en frustratie veroorzaken bij degene die
betrokken zijn bij de implementatie (Fullan, 2015). Ook omschrijft Fullan (1991) dat een toenemende
complexiteit van onze samenleving een belangrijke factor kan zijn die veranderingsprocessen in
scholen beïnvloedt. Daarbij spelen schoolhistorie, kenmerken van de omgeving, de schoolorganisatie
en eerdere veranderingen en ervaringen met veranderingen een grote rol (Fullan, 1991; 2015). De
factoren die volgens Fullan (2015) het veranderingsproces binnen het onderwijs zo complex maken
zijn: mensen kunnen niet veranderd worden, veranderen is geen blauwdruk, problemen zijn onze
vrienden, visie en strategische planning hebben geen prioriteit, individualisme en het collectief moet in
balans zijn, gebruik geen volledige top-down methode maar ook geen volledige bottom-up methode,
de verbinding met de brede omgeving is essentieel, de omgeving bij de verandering betrekken is
essentieel, beschouw elk individu als een persoon die de verandering moet omarmen en zie hem niet
alleen als een uitvoerder van de verandering. In Tabel 2 zijn de hierboven genoemde succesfactoren
voor verandering in vier kolommen weergegeven. In kolom één wordt vanuit het verandermanagement
gekeken naar succesfactoren, kolom twee heeft een specifieke benadering richting het onderwijs en is
internationaal georiënteerd, Waslander (2011) zoomt verder in op de specifieke situatie in het
11
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voortgezet onderwijs (kolom drie). De vierde kolom is een samenvatting van vergelijkbare inzichten
uit de literatuur. In bijlage I is een identieke overzichtstabel opgenomen die de verdere
begripsomschrijvingen vanuit de literatuur bevat.

Tabel 2 Succesfactoren
Kotter (1996)
Verandermanagement in
het algemeen
1
2
3

4
5
6
7

8
9

Gevoel van urgentie

Fullan (1991; 2015)
Internationaal onderzoek
naar veranderen in het
onderwijs
Noodzaak creëren

Krachtige coalitie
vormen

Commitment (intern en
extern)

Visie creëren
Communiceren

Juiste voorwaarden
creëren

Korte termijn doelen
creëren en plannen
Verbetering en nog meer
verandering produceren

Begrijpen van de
verandering
Verbeteren relaties
Schep voorwaarden

Concentratie
Commitment

Interne en externe
verantwoording

11

Combinatie van top-down
en bottom-up beleid

12

Borg de nieuwe situatie

Gericht op duurzaamheid:
resultaten , betrokkenheid,
bekwaamheid, voldoening
en trots

Urgentie en richting
bepalen
Concentratie
Coalitie en
commitment

Community

Relatie
Schep juiste
voorwaarden voor
anderen om de
verandering door te
voeren.
Doelen creëren en
plannen
Blijf verbeteren

Context-management (regie in
eigen handen houden en blijf
trouw aan eigen standpunten).

Afstemming intern /
extern
Top-down en bottomup beleid

Consistentie (beleid op elkaar
afstemmen van organisatie uit
omgeving helpt mee)
Coherentie
Continuïteit van personeel

13
14

Succesfactoren

Visie / doelen
Communicatie

Doelen

10

15

Waslander (2011)
Overzichtsstudie naar
vernieuwen in het voortgezet
onderwijs

Consistentie in de
omgeving
Coherentie
Continuïteit van
personeel
Borging /
duurzaamheid

Faalfactoren
Kotter (1996) gaf acht faalfactoren voor veranderen binnen een organisatie (zie Tabel 1).
Aanvullend hierop wordt door Furst en Cable (2008) en Fedor (1991) als faalfactor benoemd dat er te
weinig rekening wordt gehouden met verschillende interpretaties van de werknemers. Het gebrek aan
herkenning, van de verandering ten opzichte van de voorgaande situatie, bij medewerker speelt daarbij
ook een rol (Van de Ven en Poole (1995). Ook leidt het handelen volgens een vooraf vastgesteld
model tot falen van de verandering (Van de Ven en Sun, 2011). Tevens leidt een negatieve relatie
tussen de veranderaar en de werknemers tot een negatieve houding ten aanzien van de ingevoerde
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verandering en is deze gedoemd te mislukken (Rousseau & Tijoriwala, 1999; Furst & Cable, 2008;
Stanley, Meyer & Topolnytsky, 2005; Battalina & Casciaro, 2013).

Conceptueel model: succesfactoren voor verandering binnen een onderwijsorganisatie
Een succesvolle verandering hangt van verschillende factoren af. Op basis van bovenstaande
literatuur kan het volgende conceptueel model worden opgesteld (zie figuur 1) dat een schematisch
overzicht geeft van succes- en faalfactoren die een rol spelen bij tot stand komen van veranderingen
binnen een onderwijsorganisatie. In het conceptueel kader zijn vooral de succesfactoren benoemd. De
faalfactoren zijn veelal het tegenovergestelde van de succesfactoren (Kotter, 1996). Daarom zijn bij
faalfactoren alleen de aanvullende factoren benoemd.

Figuur 1: Verandering binnen onderwijsorganisaties

1.3 Vraagstellingen van dit onderzoek
Dit betreft een onderzoek dat zich richt op de succes- en faalfactoren van veranderingen bij
onderwijsvernieuwingen binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Met als doel leren om het
onderwijs te verbeteren. Hiervoor is onderzoek uitgevoerd op drie scholen. De centrale
onderzoeksvraag van deze studie luidt als volgt: “Wat zijn de succes- en faalfactoren van
onderwijsveranderingen binnen drie scholen uit het voortgezet onderwijs in Nederland?”
Het betreft een verkennend multi-case onderzoek. De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand
van drie deelvragen. De deelvragen, die betrekking hebben op de praktijk, geven specifiek antwoord
op de succes- en faalfactoren van de onderwijsverandering op de betreffende scholen. Op alle drie de
scholen waar dit onderzoek plaatsvindt betreft het inhoudelijk gezien een verschillende verandering.
Centraal staat echter op alle drie de scholen de verandering van traditioneel klassikaal onderwijs naar
vernieuwend onderwijs. In de deelvraag komt het woord “betrokkenen” terug, daarmee wordt gedoeld
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op de geïnterviewden: leerlingen, docenten, ouders, mr-leden en veranderaars van de verschillende
scholen. De deelvragen die betrekking hebben op de praktijk zijn:
1) Wat benoemen de betrokkenen als succes- en faalfactoren van de verandering op elk van de
drie scholen?
2) Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de ervaringen van de betrokkenen tussen de drie
scholen?
3) In welke mate komen de ervaringen van de betrokkenen overeen met de ervaringen van
externe deskundigen (experts)?

2. Methode
De onderzoeksopzet en de uitvoering wordt in dit hoofdstuk beschreven. Als eerste wordt uitgelegd
welk soort onderzoek het hier betreft. Vervolgens worden de deelnemers, de gebruikte materialen, de
procedure en data-analyse beschreven.
2.1 Ontwerp
Om antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen, is in dit onderzoek gekozen voor een
kwalitatief multi-case onderzoek. Er is gekozen voor een exploratief onderzoek. Vanuit de
literatuurstudie is een conceptueel model tot stand gekomen. Door interviews af te nemen op de drie
scholen wordt onderzocht wat de succes- en faalfactoren voor veranderen zijn op deze scholen. De
interviews worden afgenomen met docenten, leerlingen, ouders en veranderaars van deze scholen. Op
deze manier participeren alle betrokkenen op de scholen die de succes- en faalfactoren ervaren en
kunnen opmerken. Verder worden interviews met de externe deskundigen (onderwijsadviesbureaus)
gezien als expert- -interviews. Dit zijn de interviews met mensen die op vele scholen
onderwijsveranderingen hebben (be)geleid (experts).
2.2 Onderzoeksgroep
Drie scholen uit het voortgezet onderwijs zijn betrokken bij dit onderzoek. Het betreft het Stella
Maris college te Meerssen, het Emma college te Heerlen en Agora-onderwijs op Niekeé te Roermond.
De eerste twee genoemde scholen vallen onder het bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet
Onderwijs (LVO). Agora-onderwijs op Niekeé maakt deel uit van Stichting Onderwijs Midden
Limburg (SOML). De drie verschillende scholen van beide stichtingen zijn rechtstreeks benaderd om
deel te nemen aan dit onderzoek. Genoemde drie scholen zijn op verschillende manieren overgegaan
van traditioneel onderwijs naar een andere manier van onderwijsaanbod. Deze scholen bieden
verschillende niveaus aan in het voortgezet onderwijs. Ze hebben alle drie heel verschillende
veranderingen doorgemaakt. In Tabel 3 worden de respondenten van alle drie de scholen benoemd. De
succes- en faalfactoren werden vanuit het perspectief van verschillende respondenten onderzocht. Dit
vergroot de validiteit van het onderzoek. Om dit verslag leesbaar te houden heeft de onderzoeker
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ervoor gekozen om de uitgebreide context / verandering van de scholen in het hoofdstuk “resultaten”
terug te laten komen.

Tabel 3 Overzicht van respondenten en type interview in dit onderzoek
Individueel

Stella Maris college

Emma college

Agora-onderwijs

Veranderaar A

Veranderaar B

Veranderaar C

Experts

Bestuurders

(=Bestuurder SOML)
Focusgroep

- Docent X + Y

- Docent X, Y, Z

- Docent X, Y, Z

Focusgroep

- Leerling Q, X, Y, Z

- Leerling Q, X, Y, Z

- Leerling 1, Q, X, Y, Z

Individueel

- Ouder 1 en 2

- Ouder 1 en 2

- Ouder 1 en 2

Individueel

1: BCO
2: ex-KPC

Individueel

1: SOML
2: SVO|PL

Tabel 3 maakt duidelijk welke respondenten betrokken zijn bij dit onderzoek. De ouders gaven in
een vooronderzoek aan het prettiger te vinden om het interview individueel af te nemen. Dit had twee
redenen: dit is eenvoudiger te plannen en de ouders gaven aan vrijer te kunnen praten wanneer ze
alleen werden geïnterviewd. Dit verzoek is dan ook gehonoreerd. De veranderaars zijn op alle drie de
scholen leden van de directie die de leiding hebben gehad bij deze veranderingen. De selectiecriteria
voor de docenten zijn: betrokken bij de verandering, bij voorkeur betrokken bij ontwikkeling van de
verandering en één van de docenten is lid van de medezeggenschapsraad. De selectie van ouders is
uitgevoerd op basis van de volgende criteria: lid medezeggenschapsraad, ouderraad of op andere wijze
betrokken bij de verandering en zoon of dochter neemt op zijn minst voor het tweede jaar deel aan de
verandering. De selectiecriteria voor leerlingen zijn: neemt voor minstens het tweede jaar deel aan de
verandering en indien van toepassing is de leerling betrokken bij een leerlingenraad.
Experts en bestuurders
Naast de interviews op de scholen, werden ook twee experts en twee bestuurders geïnterviewd. Met
experts worden ervaringsdeskundigen van onderwijsadviesbureaus bedoeld die reeds vele
onderwijsveranderingen hebben meegemaakt en begeleid. De toegepaste criteria voor de selectie van
deze experts zijn: werkzaam (geweest) binnen het voortgezet onderwijs, expertise van de expert is
veranderen van onderwijs en het laatste criterium is minimaal vijf jaar werkervaring voor het
onderwijsadviesbureau met als doelgroep voortgezet onderwijs. Na toepassing van deze criteria is één
expert van voorheen KPC-groep en één expert van BCO-onderwijsadviesgroep aangeschreven voor
deelname aan dit onderzoek. Beide experts hebben positief gereageerd en deelgenomen aan dit
onderzoek.
Naast de experts zijn ook twee bestuurders aangeschreven om deel te nemen aan het onderzoek. De
informatie van de bestuurders kan een bredere kijk geven op het thema. De bestuurders hebben veel
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ervaring binnen het voortgezet onderwijs en kunnen vanuit hun functie, net zoals de experts,
informatie op macroniveau geven. Eén bestuurder van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML)
en één bestuurder van Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL). Van de laatst
genoemde stichting is geen school betrokken. Deze bestuurder is ter vervanging van een bestuurder
van Stichting LVO benaderd. Omdat de bestuurders van Stichting LVO in tijden van het onderzoek
een wisseling door hebben gemaakt, zijn deze niet betrokken bij het onderzoek. De persoon die
werkzaam is bij SOML behoort inmiddels tot het bestuur waaronder Agora valt. Een belangrijk
gegeven is dat deze bestuurder tevens veranderaar is van Agora. In dit onderzoek heeft er één groot
interview plaatsgevonden waarbij aan deze persoon vragen zijn voorgelegd die in eerste instantie
betrekking hebben op macroniveau. Deze bestuurder heeft enkele malen specifiek de situatie van
Agora beschreven. Voor de leesbaarheid wordt deze persoon als “bestuurder SOML” benoemd.
De interviews met de bestuurders en experts zijn ook individueel afgenomen. Dit is een bewuste
keuze. De situaties en ervaringen van de bestuurders en experts zijn zo verschillend dat een
individueel interview meer informatie oplevert ten aanzien van dit thema.
2.3 Materialen
De vragen die in de interviews terugkomen, werden door de onderzoeker zelf samengesteld op
basis van het conceptueel model (figuur 1). Het onderwerp van dit onderzoeksthema is zo specifiek dat
er geen gevalideerde interview-leidraad bestaat rondom dit thema.
Focusgroep
De docenten en leerlingen vormden aparte focusgroepen. De leden van de focusgroep hebben
gemeenschappelijke ervaringen opgedaan in de praktijk. Hierdoor is het eenvoudig om zich in de
situatie van de ander in te leven en daar toch een mening over te geven (Creswell, 2014) . Doordat de
deelnemers in deze focusgroepen op elkaar konden reageren was het mogelijk om een breed scala aan
opvattingen te verzamelen die rechtstreeks betrekking hadden op de deelvragen en de onderzoeksvraag
(CBO,2004). De onderzoeker fungeerde als gespreksleider en zorgde ervoor dat een evenredige
inbreng van de deelnemers werd bewaakt. De sfeer tijdens de focusgroepen was gedreven, kritisch en
open naar elkaar toe.
Telefonische interviews
Alleen ouders en experts zijn telefonisch geïnterviewd. Deze interviews hebben op individuele
basis plaats gevonden. Hierdoor was het mogelijk om diepgaand in te zoomen op bepaalde uitspraken.
De interviews met ouders varieerden tussen 30 en 40 minuten. De interviews met de experts duurden
48 en 52 minuten. De onderzoeker heeft de interviews zelf afgenomen.
Opzet interview-leidraad
De vooraf uitgewerkte interview-leidraden hebben de onderzoeker geholpen tijdens de interviews
om een logische verhaallijn te volgen. Deze interviews voor docenten, leerlingen, ouders, experts en
bestuurder zijn in bijlage III tot en met V terug te vinden. Bij het samenstellen van de vragen is erop
gelet dat deze niet sturend zijn. Het gaat om open vragen. Om iedereen aan bod te laten komen tijdens
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de interviews zijn vragen soms meerdere keren gesteld aan de verschillende deelnemers. Eerst
kwamen algemene vragen aan bod die de deelnemers de gelegenheid gaven om een veilig gevoel te
krijgen bij het interview. De interviews van docenten, experts en bestuurders eindigden met een
controlevraag. In bijlage VIII is de relatie van de verschillende vragen uit de interviews met de
literatuur terug te vinden. Thema’s die in de interviews aan de orde kwamen zijn bijvoorbeeld:
communicatie, personeelsbeleid, steun vanuit het management, proces van invoeren, bereidheid,
enzovoorts.
Toestemmingsverklaring
Na een mondelinge toezegging van de veranderaars is eerst een toestemmingsverklaring voor
externe instellingen ondertekend alvorens potentiële deelnemers per email geïnformeerd werden over
de opzet van dit onderzoek. Na positieve bevestiging van de individuele deelnemers hebben deze elk
een toestemmingsverklaring getekend. De deelnemende leerlingen zijn door de veranderaars
geselecteerd. Omdat de leerlingen minderjarig zijn, hebben zowel de ouders als leerlingen schriftelijk
toestemming gegeven voor deelname aan dit onderzoek en het maken van opnames.
Geluidsopname
Alle interviews zijn met een voicerecorder via de IPad opgenomen. Dit is ook bij de telefonische
interviews op deze wijze gebeurd. Hiervoor is de betaalde app van “Rec” gebruikt. De geluidsopnames
zijn gemaakt om de precieze antwoorden van de deelnemers op een later tijdstip te transcriberen in het
tekstverwerkingsprogramma Word. De letterlijk uitgewerkte interviews zijn niet toegevoegd aan dit
onderzoek. Deze zijn op een beveiligde manier digitaal opgestuurd naar de OU.
Codering
Vanuit de geluidsopnames zijn de interviews uitgewerkt in Word. De precieze data-analyse wordt
in paragraaf 2.5 beschreven. De uitgewerkte interviews zijn uiteindelijk gecodeerd. Een
overzichtstabel van de codering is terug te vinden in bijlage IX.
Schoolgids, schoolplan en visie-document
Naast de interviews heeft de onderzoeker ook de schoolgids, het schoolplan en visie-document van
de betreffende scholen bekeken. Dit is op voorhand gebeurd zodat de onderzoeker zich al een beeld
kon vormen van het onderwijs en werkwijze die op de scholen wordt gehanteerd. Dit heeft het
mogelijk gemaakt om opmerkingen, ervaringen van deelnemers en meningen over specifieke zaken
beter te kunnen plaatsen.
2.4 Procedure
De scholen werden in de periode juni – juli 2018 benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek.
Het eerste contact heeft telefonisch plaatsgevonden. Vervolgens is per email een bericht gestuurd met
daar aan toegevoegd informatie over dit onderzoek. Deze email is voor alle deelnemers
gepersonaliseerd. In deze mail is het belang van dit onderzoek, de verwachtingen, de tijdsplanning en
een dankwoord opgenomen (Creswell, 2014). De deelnemende scholen werd eerst gevraagd om de
toestemmingsverklaring in te vullen alvorens is overgegaan tot verder onderzoek. De drie scholen
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voldoen allen aan de selectiecriteria: doelgroep is voortgezet onderwijs, de verandering moet meer dan
één schooljaar draaien, regio midden- of Zuid-Limburg en het moet gaan om een
onderwijsverandering van traditioneel naar vernieuwend onderwijs. De selectiecriteria zijn
samengesteld uit praktisch oogpunt en om het mogelijk te maken dat de situaties van de verschillende
scholen zoveel als mogelijk gelijk zijn aan elkaar. Er is bewust gekozen om alleen scholen deel te
laten nemen waarbij de verandering minstens anderhalf schooljaar draait en er dus ruimte is geweest
om dit te evalueren en bij te stellen. Tevens zorgt dit criterium ervoor dat de respondenten, die
deelnemen aan dit onderzoek, voldoende ruimte en tijd hebben gehad om een gedegen beeld en
mening over de succes- en faalfactoren van de verandering te vormen.
Voor elk van de drie scholen zijn de veranderaars het eerste aanspreekpunt. De scholen hebben
positief gereageerd op deelname aan het onderzoek. Via de veranderaars van de betreffende scholen
zijn verdere contacten ontstaan met deelnemers. Zo zijn de groepen docenten, ouders en leerlingen
geïnformeerd.
Naast de interviews met de verschillende respondenten, heeft de onderzoeker de scholen vooraf
bezocht, de schoolgidsen en onderwijsvisies bestudeerd om de context van de scholen goed te kunnen
beschrijven en interviews beter te begrijpen. Op deze manier is er data vanuit verschillende bronnen
verzameld en geanalyseerd, wat methoden-triangulatie wordt genoemd (Verhoeven, 2011).
Het onderzoek op het Emma college heeft plaatsgevonden in oktober. Begin november is het
onderzoek op het Stella Maris college uitgevoerd. Midden november was Agora aan de beurt. Bij de
twee laatst genoemde scholen is het nodig geweest om een herinnering te sturen naar de veranderaar.
De twee experts zijn net als de veranderaars eerst telefonisch benaderd. Meteen na het eerste
telefonische contact is verdere informatie per email doorgestuurd. Dit bericht is gepersonaliseerd
zodra duidelijk werd dat de expert zou gaan deelnemen. In deze email werd gevraagd aan de expert
om binnen twee weken een reactie te sturen. Werd deze niet ontvangen door de onderzoeker, dan is
nogmaals telefonisch contact gezocht met de expert om een afspraak in te plannen. Aanvankelijk was
het de bedoeling om drie experts te interviewen. Het derde interview met een expert is echter komen te
vervallen. Reden hiervoor is het wegvallen van een personeelslid met ervaring in het voortgezet
onderwijs. Andere medewerkers van het betreffende onderwijsadviesbureau voldeden niet aan de
opgestelde criteria. De eerste interviews zijn binnen een week getranscribeerd. Ter controle is de
transcriptie van één school voorgelegd aan de respondenten. De deelnemers stemden in met deze
uitwerking.
2.5 Data-analyse
Voor de uitvoering en analyse van de kwalitatieve data is het zes stappenmodel van Creswell
(2014) toegepast. Ten eerste zijn de interviews opgenomen met een voice-recorder. Deze interviews
zijn getranscribeerd met het tekstverwerkingsprogramma Word. Als tweede en derde stap zijn de
getranscribeerde interviews, nadat ze meerdere keren zijn doorgenomen door de onderzoeker,
gecodeerd. Dit is gebeurd op basis van het conceptueel model (succes- en faalfactoren). Tevens zijn
18

Veranderen binnen het onderwijs

frequent terugkerende onderwerpen gebruikt als codering. Dit coderen heeft de onderzoeker
handmatig op papier uitgevoerd. Coderingen zijn toegekend aan relevante woorden, stukken tekst,
zinnen of secties uit het interview die van belang zijn bij het beantwoorden van de deelvragen.
Vervolgens heeft de onderzoeker bekeken welke codes bij elkaar passen (stap vier). Hieruit zijn
thema’s ontstaan, zoals bijvoorbeeld: personeelsbeleid, bereidheid / gedrevenheid, communicatie en
steun vanuit het management. Een overzichtstabel van de codes en thema’s is in bijlage IX te zien. Om
vanuit de interviews een beeld te krijgen van de succes- en faalfactoren die op de drie verschillende
scholen door de respondenten werden benoemd is per school een tabel gemaakt van deze succes- en
faalfactoren. In deze overzichtstabellen komen eerste de succesfactoren aan de orde, vervolgens de
faalfactoren. In bijlage X tot en met XII zijn deze uitspraken van leerlingen, ouders, docenten en
veranderaars per school uitgewerkt. In deze bijlagen wordt rechtstreeks verwezen naar de interviews
waar de data terug te vinden zijn. Zo komt bijvoorbeeld in bijlage X een uitspraak van docent Z aan
bod “dat we in het personeelsbeleid ons eigen plan hebben mogen trekken”. Uit deze bijlage is meteen
op te maken uit welk interview deze uitspraak komt: Agora, D, 10. Dit komt overeen met: Agora
(=school), D (=interview met docenten), 10 (= antwoord op vraag 10). In de derde en vierde kolom
zijn de uitspraken van de respondenten omgezet naar interpretaties en vervolgens naar conclusies.
Hieruit is de werkwijze en denkwijze van de onderzoeker precies te herleiden. Bijlage XIII tot en met
XVI geven een beeld van de succes- en faalfactoren die door de bestuurders en experts worden
benoemd. In deze bijlagen zijn ook weer verwijzingen genoteerd naar de individuele interviews en
uiteindelijk interpretaties en conclusies verbonden aan deze data. Dit is per school, bestuurder, expert
en per deelvraag geordend. Dit komt overeen met de vijfde stap die Creswell (2014) omschrijft: het
interpreteren van de resultaten van het onderzoek. Omdat ook overkoepelende uitspraken worden
gedaan over de data is in bijlage XVII en XVIII een overzichtstabel gemaakt van deze data. De eerst
genoemde bijlage betreft alle succesfactoren die door de verschillende participanten van alle scholen,
de experts en bestuurders zijn benoemd. Bijlage XVIII gaat in op de faalfactoren. Hierbij is de
codering als uitgangspunt gebruikt. Bijlage XIX geeft een beknopt overzicht van de coderingen die
terugkomen als succesfactor en / of als faalfactor.
De zesde en laatste stap die door Creswell (2014) wordt omschreven is het valideren van de
bevindingen. Door gebruik te maken van meerdere respondenten per school is getracht de
nauwkeurigheid te vergroten en de persoonlijke ervaringen van deelnemers te kunnen nuanceren. In
bijlage X tot en met XII is duidelijk weergegeven welke uitspraken door meerdere deelnemers per
school worden ondersteund. In bijlage XVII en XVIII is dit gedaan voor alle deelnemers die betrokken
zijn bij het praktijkonderzoek. Daarmee is getracht persoonlijke ervaringen of meningen zoveel
mogelijk weg te nemen en de geldigheid te vergroten. Verder is gebruik gemaakt van “member
checking” (Creswell, 2014). Hierdoor heeft de onderzoeker de bevestiging gekregen dat de juiste
informatie in het onderzoek wordt weergegeven. De deelnemers van het Emma college hebben
gecontroleerd of de codering compleet en realistisch is en of de interpretatie en conclusies juist zijn
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weergegeven (Creswell, 2014). Als laatste heeft de onderzoeker een extern persoon gevraagd om de
interviews, interpretaties en conclusies te beoordelen.

3. Resultaten
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op drie verschillende scholen. Deze drie scholen kennen een
eigen achtergrond, context, aanleiding om te veranderen en een eigen “veranderde” vorm van
onderwijs. Allereerst worden per school deze facetten kort beschreven, gevolgd door de succes- en
faalfactoren van de verandering. Wanneer er vier of meer citaten vanuit de interviews worden
gebruikt, dan zijn deze onder de tekst terug te vinden. Hierdoor blijft de lopende tekst leesbaar.
3.1 Agora - Context en verandering – Agora – Roermond
Agora is sinds 2014 gestart in Roermond. Het is onderwijs dat voor leerlingen met vmbo-, havo- en
vwo- niveau wordt aangeboden. Agora maakt deel uit van Stichting Onderwijs Midden Limburg
(SOML). Agora is heel anders vormgegeven dan traditioneel onderwijs. Op Agora zijn er geen
vakken, geen toetsen, geen klassenroosters en huiswerk meer. Dit alles wordt ingeruild voor
“challenges”, samenwerken en coaching door leraren. Op Agora begint een leerling ergens aan omdat
hij er zelf in geïnteresseerd is. Alles wat op de wereld het onderzoeken, ontwikkelen of het maken
waard is mag een leerling gebruiken om mee aan de slag te gaan. Een leerling maakt hiervoor een
plan, als dat plan is goedgekeurd mag hij deze “challenge” uitvoeren. Uiteindelijk presenteert een
leerling een eindproduct. Dat kan op vele verschillende manieren. Naast de challenges zijn er ook
inspiratiesessies, workshops (vrijwillig) of individuele afspraken met experts. Klassikale lessen zijn er
op Agora niet meer (Niekee, 2019).
Leerlingen zitten met maximaal achttien personen in coachgroepen. De coach heeft zeer intensief
contact met zijn leerlingen. Na een vrije inloop van leerlingen begint de coach rond half elf met zijn
coachgroep. Dat wordt de dag-start genoemd. Na de dag-start gaat de leerling weer zelfstandig aan de
slag op zijn vaste werkplek. Deze vaste werkplek bevindt zich in een open ruimte waar ongeveer
tachtig leerlingen hun eigen bureau hebben staan. Samen met de coach stelt een leerling eisen en
doelen op. De coach stimuleert leerlingen om dingen te doen, die ze nog nooit gedaan of gelezen
hebben. Zo ontwikkelen de leerlingen zich op Agora (Niekee, 2019). Agora verwacht een hoge
vrijwillige betrokkenheid van ouders.
Het is veelal een bewuste en vrijwillige keuze van leerlingen en ouders om dit type onderwijs te
volgen. Leerlingen komen vanuit Zuid- en Noord-Limburg naar Agora Roermond. Om echt te kijken
of Agora bij potentiële nieuwe leerlingen past moeten zij tegenwoordig vooraf solliciteren, op gesprek
komen samen met de ouders en een meeloop-dag volgen.
Een belangrijk gegeven is dat docenten die werkzaam zijn bij Agora zelf hebben gekozen voor
deze onderwijsvariant. Ze zijn uit eigen overweging op deze locatie gaan werken en hebben een
strenge selectie door een benoemingsadviescommissie doorlopen.
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Een belangrijke aanleiding om Agora in Roermond op te starten zijn financiële redenen. Stichting
SOML bevindt zich namelijk in een krimpregio. Dat betekent dat er sprake is van leegstand in de
gebouwen en een overschot aan docenten . Daardoor is er een financieel belang. De opdracht vanuit
SOML is om Agora kosteneffectiever te laten functioneren op personeelsgebied: meer leerlingen per
personeelslid. Tevens wil men bij Agora de leerlingen op een andere manier aanspreken: vanuit de
eigen interesse. Dat is inhoudelijk een belangrijke aanleiding geweest om Agora op te starten:
maatwerk voor de leerlingen.
Resultaten Agora Roermond
Alle succes- en faalfactoren die specifiek voor Agora van toepassing zijn, worden hieronder
beschreven.
Succesfactoren – Agora Deelvraag 1
Bij Agora komt heel nadrukkelijk in de data naar voren dat het personeelsbeleid, waarbij de
deelnemende docenten / coaches heel bewust kiezen voor deze onderwijsvorm, een cruciale
succesfactor is. Dit heeft zijn uitwerkingen op meerdere vlakken.
Personeelsbeleid
Docenten Z en Y geven heel duidelijk aan dat het personeelsbeleid dat gevoerd wordt op Agora een
succesfactor is. Ze kunnen daar mensen selecteren en alleen de gedreven collega’s komen er werken.
Ook de bestuurder van SOML geeft dit weer. Docent Y vult daarbij aan dat op Agora ook collegacoaches, docenten en ook leerlingen in de benoemingsadviescommissie zitten. Leerlingen en ouders
worden op Agora overal bij betrokken.


“Dat we om het personeelsbeleid ons eigen plan hebben mogen trekken. Bij Agora hebben we
gelukkig nog nooit een collega over hoeven te nemen omdat hij of zij op een andere plek
boventallig is geworden. We hebben daarnaast best een flinke selectieprocedure waarbij we
collega’s van te voren al kennis laten maken met de school.” (Docent Z, Agora)

 “Personeel heeft er zelf voor gekozen om hier te werken.” (Docent Y, Agora)
 “Wanneer we mensen moeten gaan dwingen om aan Agora mee te werken (vanuit de over formatie)
dan was het binnen twee jaar over met Agora. Dan is het gedoemd te mislukken” (Bestuurder
SOML)


“Mensen die met de verandering aan de slag zijn gegaan, die willen dat zelf ook echt”.
(Bestuurder SOML)

Eigenaarschap - zelfstandigheid
Op Agora zou een sterke mate van eigenaarschap en autonomie moeten worden ervaren door
docenten en leerlingen. Vertrouwen geven is daarbij volgens de docenten en leerlingen cruciaal. Op
Agora wordt een digitaal document gebruikt om de voortgang van leerlingen bij te kunnen houden. Dit
is vóór en dóór leerlingen ontwikkeld op Agora.
Ouder 1 geeft aan dat de leerlingen veel keuzevrijheid hebben. Ze mogen zelf kiezen wat ze gaan
doen. Ouder 2 geeft aan dat er echt naar de leerling wordt gekeken. De leerling krijgt hierdoor volgens
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docent Y vertrouwen om te groeien en kan optimaal het eigenaarschap ontplooien. Ook de bestuurder
van SOML heeft het over dit vertrouwen. De leerlingen bevestigen allemaal dat ze de zelfstandigheid
en de daarbij horende begeleiding zeer waarderen. Ze omschrijven dit heel nadrukkelijk in hun
antwoorden. Leerling Z geeft aan dat op Agora niet iedereen hetzelfde moet doen zoals in het
traditionele onderwijs, maar dat je op Agora juist jezelf kunt uitdagen. Leerling X bevestigt dit.
 “Binnen de perken van wat mogelijk is mag mijn zoon zelf kiezen wat hij doet. Daarvoor wordt hij
ook zelfverantwoordelijk gemaakt. Dat valt goed bij hem. Het maakt hem als mens een stuk
rijper.” (Ouder 1)
 “We willen altijd het gevoel hebben dat we het goed hebben gedaan. Als je zo iedereen naar huis
kunt sturen, dan komen ze de dag daarna graag terug. Geef mensen vertrouwen.” (Bestuurder
SOML).
 “Dat je zelf dingen kunt plannen. Dat je veel meer ruimte hebt, veel meer zelfstandigheid. Je
leert en ontwikkelt veel mee.” (Leerling 1)
 “Ik krijg veel zelfstandigheid en vrijheid. Door die vrijheid leer ik nadenken over wat ik wel of
niet moet doen. Dat helpt je niet alleen op school, maar in je hele leven.” (Leerling X)
 “Je kunt je tijd zelf indelen. Daar kun je in het begin misbruik van maken, maar je leert
ervan.” (Leerling Y)
Invoering van de verandering
De docenten van Agora geven aan dat de stichting SOML en Agora veel tijd en geld hebben
ingezet om de verandering vorm te geven en te ontwikkelen. Zeven docenten hebben een jaar lang één
dag per week vrij gekregen om Agora in Roermond op te zetten. Docent Z ziet dat als een
succesfactor. Een belangrijke succesfactor is tevens het groots beginnen, echt iets veranderen volgens
docent Z. De bestuurder van SOML geeft nadrukkelijk aan dat het van groot belang is dat je als
schoolleider een duidelijk verhaal hebt en je daar aan vast houdt. Dat verhaal gaat volgens de
bestuurder van SOML over groei en ontwikkeling van mensen en niet over managementsystemen of
structuren.
Docenten en de veranderaar geven in de interviews aan dat bij de ontwikkeling van Agora
veelvuldig gebruik is gemaakt van wetenschappelijk onderzoek. Er is veel contact geweest met onder
andere de Open Universiteit (OU). De werkwijze van Agora werd daarin besproken en de wetenschap
heeft bijvoorbeeld aangegeven dat de leerlingen ondersteuning nodig hadden bij het plannen. Daar
zouden ze neuropsychologisch namelijk nog niet aan toe zijn.
“We betrekken de wetenschap er heel nadrukkelijk bij.” (Docent Z)
Inhoudelijk gezien biedt Agora veel voordelen volgens ouder twee:
“Agora zorgt ervoor dat onze zoon meer heeft kunnen zien van de wereld.” (Ouder 2)
“Op Agora is er meer aandacht voor het kind en het proces. Minder nadruk op inhoud en
resultaat.” (Ouder 2)
Steun vanuit het management
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Volgens de docenten en de veranderaar wordt vanuit het bestuur en directie een onvoorwaardelijke
steun ervaren voor Agora. Het bestuur staat er 100 % achter. De bestuurder van SOML omschrijft dit
als volgt:
“Het huidige bestuur kan het verhaal van Agora zelf vertellen en begrijpt wat we hier doen.
Beide bestuurders snappen wat er gebeurt en zien de meerwaarde er van in.” (Bestuurder SOML)
Alle drie de docenten geven aan dat er een grote steun wordt ervaren vanuit de eigen directie:
“Er is veel vertrouwen vanuit onze eigen directie.” (Docent Y)
“Vanuit de directie is er veel vertrouwen en wordt enorm veel gefaciliteerd. Bijna alles wat we
nodig hebben wordt ingevlogen.” (Docent Z)
Faalfactoren – Agora
Organisatie / personeel
Docenten geven aan dat het ziekteverzuim redelijk hoog is. Uit de data van zowel de docenten als
de bestuurder blijkt dat de druk op docenten fors is en het werk erg intensief. Op Agora wordt veel
gewerkt in grote open ruimtes met zo’n tachtig leerlingen. Als één docent ziek is, dan vangen de
overige docenten deze tachtig leerlingen op. Dat zorgt voor een nog grotere werkdruk. Met deze
wetenschap melden docenten zich niet snel ziek en gaan ze medisch gezien soms te lang door met
werken omdat ze weten dat anders andere docenten hun werk moeten opvangen.
De bestuurder van SOML geeft aan dat de grootst mogelijke faalfactor bij het team zelf ligt:
“Als we samen niet meer in staat zijn om een zekere kwaliteit te bieden op onderdelen uit die
visie zoals het versterken van die zelfregulatie en het voeren van goede
coachgesprekken. Zorgen dat kinderen de volle kennis die in de wereld voor
handen ligt die ook kunnen bestrijken. Kinderen weten namelijk niet wat ze niet weten”
(Bestuurder SOML)
Innovatiebeleid overheid
Het systeem dat op Agora wordt gehanteerd wordt volgens docenten in zekere mate geremd door
de centrale examens. Zo omschrijft docent Y:
“ Het examen zoals dat nu wordt gehanteerd door de overheid past eigenlijk niet meteen bij
onze visie” (Docent Y).
In schooljaar 2017-2018 heeft de eerste groep Agora-leerlingen het centrale eindexamen toch met
goed gevolg afgelegd. Ouder 1 geeft echt aan zich hierover toch zorgen te maken:
“Mijn zoon moet over een jaar examen doen. Dat moet ik nog eens zien gebeuren. Ik denk namelijk
dat ze het wel onderschat hebben.” (Ouder 1)
Financiën
Een veel besproken thema blijft volgens de docenten toch de financiën. Docent Z is bang dat de
stichting waaronder Agora opereert de stekker eruit gaat trekken omdat deze onderwijsvariant toch
niet zo betaalbaar is zoals voorheen werd gedacht. Daar ligt dus nog een grote uitdaging volgens
docent Z.
23

Veranderen binnen het onderwijs

3.2 Emma college
Context en verandering- Emma college - Brunssum
Het Emma college is een school voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs gelegen in
Brunssum. Deze school maakt deel uit van een grotere onderwijsorganisatie: stichting Limburgs
Voortgezet Onderwijs (LVO). Op het Emma college wordt de mavo en de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden. Daarnaast is er een opstroomklas voor leerlingen met een
mavo-advies. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is er Leerweg Ondersteunend
Onderwijs (LWOO). Het Emma college (2019) omschrijft zijn eigen onderwijs als vernieuwend.
Leerlingen leren in dit nieuwe onderwijssysteem meer verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen
leerproces. Elke dag starten de leerlingen bij de eigen mentor. Leerlingen krijgen naast de algemene
vakken ook persoonlijke leertijd (PLT). Dat is het belangrijkste kenmerk van de verandering. In deze
PLT kunnen de leerlingen zelf bepalen aan welke vakken ze werken en hier extra aandacht aan
besteden. Dit gebeurt onder begeleiding. In de middaguren is er op het Emma college ruimte voor
talentontwikkeling voor leerlingen. Naast de PLT en talentontwikkeling worden er klassikale
traditionele lessen gegeven.
Alle leerlingen die op het Emma college starten maken kennis met dit onderwijs. Er is geen vrije
keuze om hier aan deel te nemen. Op het Emma college zitten vooral leerlingen uit de directe
omgeving van de school. Alle docenten die werkzaam zijn op het Emma college moeten mee in deze
nieuwe werkwijze. Er is geen keuze voor werknemers. Het hele onderwijs op het Emma college is
sinds twee jaar in dit nieuwe jasje gestoken. Er is dus geen vrijwillige deelname voor docenten.
Op het Emma college is de motivatie van leerlingen de grootste aanleiding geweest om het
onderwijs anders vorm te geven. Door de PLT en de talentontwikkeling hoopt men dat de motivatie
van leerlingen wordt verhoogd. Volgens de docenten en veranderaar zijn ook de zeven doelstellingen
van stichting LVO deels aanleiding geweest voor deze inhoudelijke verandering. Deze doelstellingen
hebben betrekking op onderwijs op maat en de leerling als uitgangspunt (Leer op Maat, 2019). Daarin
komt naar voren dat er ruimte is voor maatwerk. Dat wordt op het Emma college door middel van de
PLT ingevuld.
Resultaten Emma college
Hieronder worden de succes- en faalfactoren beschreven die specifiek voor het Emma college door
de verschillende respondenten worden benoemd. In het bijzonder dient vermeld te worden dat in
onderstaand stuk géén opmerkingen van leerlingen van het Emma college terugkomen. Deze bleken
niet relevant genoeg te zijn om mee te nemen . Er is doorgevraagd, maar voor deze leerlingen was het
blijkbaar moeilijk om inhoudelijk antwoord te geven op vragen zodat ze relevant genoeg zijn voor dit
onderzoek.
Succesfactoren – Emma college
Hieronder worden de belangrijkste succesfactoren door de respondenten vanuit het Emma college
weergegeven naar thema.
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Bereidheid / gedrevenheid en communicatie
Docenten X en Z van het Emma college geven aan dat er draagvlak moet zijn onder het personeel.
Daarbij speelt communicatie volgens docent X en Y een grote rol. Docent Y vult aan dat het team
voldoende en op tijd geïnformeerd moet worden.
Als het personeel de noodzaak voor de verandering inziet, dan zorgt dat voor een bepaalde
gedrevenheid onder het personeel om met de verandering bezig te zijn: “er moest iets gebeuren
volgens het personeel” (docent X). Docent Y vult aan dat het draagvlak en de bereidheid van het
personeel redelijk groot zijn omdat een groot gedeelte van het personeel in de ontwikkelgroep heeft
gezeten. Deze ontwikkelgroep is sinds het tweede schooljaar aangevuld met nieuwe personeelsleden.
De verandering is in 2017 vanaf leerjaar één ingevoerd. Vervolgens is dit met de eerstejaars leerlingen
meegegroeid naar leerjaar twee. De docenten die vooral in leerjaar drie en vier werkzaam zijn, weten
nog onvoldoende van de verandering af. Het is nu de kunst om deze personeelsleden goed te
informeren aldus docent Z. Tevens speelt volgens docent Z nog iets anders mee:
“Niet iedereen voelt zich prettig in de nieuwe rol als docent. Mensen die lang het traditionele
onderwijs gewend zijn, moeten nu echt wel omschakelen en goed worden geïnformeerd.”
(docent Z)
Vanuit de mentor zijn er veel individuele gesprekken met de leerling. Ook het contact met ouders is
heel eenvoudig en laagdrempelig volgens ouder één en twee. Zij omschrijft dit als volgt:
“Korte lijnen met de mentor en de snelle laagdrempelige communicatie is erg prettig. Tevens
is er tijdens de PLT behoorlijk wat tijd om ook persoonlijke dingen met de mentor te
bespreken. Dat vind ik een groot voordeel”. (Ouder 1)
“Ouders worden tijdig over alles geïnformeerd vind ik”. (Ouder 2)
Organisatie
De randvoorwaarden, zoals laptops voor leerlingen en draadloos netwerk in het gebouw, worden
professioneler dan voorheen waardoor digitale lesmethodes tijdens de lessen steeds beter worden
gebruikt. De directie heeft hierbij een belangrijke rol aldus docent Z en Y. Je komt hierdoor als mentor
meer in de rol van coach en begeleider. Ouder 1 geeft aan dat er veel structuur op de school is en dat
wordt als prettig ervaren. Structuur in de zin van regelgeving, handhaving van regels, maar ook
duidelijk gestructureerde begeleiding van leerlingen. Ook de veranderaar bevestigt dat deze duidelijke
begeleidingsstructuur een succesfactor is.
Invoeren van de verandering en eigenaarschap
Volgens de veranderaar van het Emma college is het een succesfactor dat de school en
medewerkers duidelijk voor ogen hebben waar ze naar toe willen werken. Deze visie wordt telkens
erbij gehaald om te controleren of er gedaan wordt wat gedaan moet worden. Tevens krijgt het team
meer in de gaten dat ze zelf aan zet zijn:
“Mensen begrijpen dat ze zelf iets mogen zeggen en bewust moeten nadenken.” (veranderaar)
Faalfactoren – Emma college
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Door de respondenten van het Emma college worden vooral de thema’s personeelsbeleid,
gedrevenheid en organisatie benoemd als faalfactor.
Personeelsbeleid – bereidheid – gedrevenheid - organisatie
Volgens docent Y is het van groot belang dat je voor langere tijd met dezelfde collega’s kunt
werken aan een verandering. Dat is volgens docent Y op het Emma college nu niet het geval.
“Continuïteit is ook een belangrijk facet. Daar kan de school ook weinig aan doen, maar je
ziet hier ook dat soms de goede mensen weg moeten gaan. Denk aan de
verplaatsingskandidaten. Je hebt de mensen voor langere tijd nodig om iets op te kunnen
bouwen” (docent Y)
De bereidheid om inhoudelijke invulling te geven aan de bijvoorbeeld de Persoonlijke LeerTijd
(PLT)van mentoren uit leerjaar twee wordt minder. Dus zal de directie actie moeten ondernemen en
het gesprek moeten aangaan aldus docent Z. Dat laat nu soms wat lang op zich wachten. Deze
bereidheid kan in de weg worden gestaan door angst, het niet durven te veranderen, aldus de
veranderaar van het Emma college.
3.3 Stella Maris college
Context en verandering – Stella Maris college - Meerssen
Het Stella Maris college maakt deel uit van stichting LVO. Het onderzoek is uitgevoerd op de
locatie te Meerssen en wel bij de onderwijsvariant Gepersonaliseerd Leren (GPL). Daar wordt zowel
havo als vwo aangeboden. Het Stella Maris college (2019) omschrijft het GPL als onderwijsvariant
waarbij vast staat wat je moet leren, maar de leerling zelf kiest hoe, waar en wanneer hij leert.
Hierdoor kan een leerling zich op eigen niveau ontwikkelen. Binnen een strakke structuur worden
leerlingen begeleid door persoonlijke coaches en docenten. Dit maakt het mogelijk om zelfstandig te
werken. Elke dag wordt opgestart met de coach en de basisgroep. Een dergelijke basisgroep bestaat uit
ongeveer vijftien leerlingen. Er kunnen door leerlingen hoorcollege’s of presentaties over bepaalde
onderwerpen worden gevolgd. Klassikale lessen worden echter sinds de start van GPL in 2015 niet
meer gegeven. Binnen GPL wordt er gebruik gemaakt van een learning portal van Kunskapskolan die
per vak op vier niveaus is ingericht. Kunskapskolan is een Zweeds onderwijsmodel. In deze learning
portal is voor elk vak de leerstof in stukjes verdeeld. Als een leerling een bepaald stukje beheerst, dan
kan hij zelf een toetsmoment afspreken met de docent. De leerling krijgt geen cijfers, maar hij voldoet
aan een
opdracht / toets op één van de vier niveaus. Er wordt op het niveau van het basisschooladvies gestart,
vervolgens wordt samen met de coach het tempo en het niveau bepaald.
Leerlingen en ouders kunnen bewust kiezen voor de GPL-onderwijsvariant. Op het Stella Maris
college bestaat tot op heden (schooljaar 2018-2019) nog altijd de keuze om traditioneel of GPLonderwijs te volgen. Op het Stella Maris college zitten niet alleen leerlingen uit Meerssen, ook uit
verder gelegen gebieden kiezen leerlingen soms bewust voor GPL.
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De docenten die werkzaam zijn op GPL hebben niet allemaal zelf kunnen kiezen voor deze
onderwijsvariant. De eerste groep docenten is betrokken geweest bij de ontwikkeling van GPL. Na de
eerste pilot is er een forse uitbreiding gekomen. Daardoor waren meer docenten nodig. Een deel van
die docenten wilde aanvankelijk niet werkzaam zijn bij GPL, maar is toch “gedwongen” hiermee aan
de slag gegaan.
Aanleiding voor GPL is de motivatie die bij leerlingen in het traditionele onderwijs als
problematisch werd ervaren door zowel docenten als leerlingen. Door middel van GPL is er meer
ruimte voor het individu in plaats van alleen de klassikale lessen (Stella Maris college, 2019). Recent
is het Stella Maris college een aantal keer in de (regionale) media negatief onder de aandacht geweest.
Dit had rechtstreeks te maken met de verandering die was ingezet. Naar aanleiding van klachten van
ouders is de school onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie komen te staan. Begin 2020 is
zelfs besloten om GPL niet meer voort te zetten. Deze negatieve aandacht in de media heeft
plaatsgevonden nadat het onderzoek is uitgevoerd op deze school.
Resultaten Stella Maris college
Hieronder worden de succes- en faalfactoren, die van toepassing zijn op de verandering op het
Stella Maris college, beschreven.
Succesfactoren – Stella Maris college
Zelfstandigheid en eigenaarschap
Leerlingen ervaren meer zelfstandigheid als een grote succesfactor. In verschillende uitspraken van
leerlingen komt dit gedurende het interview in de focusgroep naar voren. Leerling Y geeft het
volgende aan:
“Je hoeft bij GPL geen opdrachten te maken als je denkt dat je een onderdeel al beheerst.”
(leerling Y)
Leerling Z omschrijft dat de zelfstandigheid in combinatie met de begeleiding zorgt voor minder
stress. Ook ouder 1 geeft aan dat de zelfstandigheid en vrijheid bij GPL zorgt voor minder stress op
school en thuis. Je kunt zelf bepalen wanneer je een toets maakt. Dat zorgt ervoor dat je een toets pas
gaat maken wanneer je de leerstof echt beheerst. Leerling Q bevestigt dit.
Er wordt meer eigenaarschap ervaren door de leerlingen. Dat geven zowel de ouders als de leerlingen
aan. De leerlingen krijgen volgens ouder 1 voldoende vrijheid en ruimte voor eigen keuzes. Dat is ook
op te maken uit bovenstaande onderdeel “zelfstandigheid”. Ouder 2 geeft nogmaals aan dat de
leerlingen zelf kunnen bepalen wanneer ze welk onderwerp in welk tempo ter hand nemen / afsluiten.
Communicatie
Binnen het thema communicatie geven de ouders heel duidelijk aan dat de communicatie vanuit
school als prettig wordt ervaren. Tevens is het communicatieniveau van de leerlingen die GPL volgen
hoog. Ouder 1 en 2 geven beiden aan dat het directe contact en de communicatie met de coach zeer
prettig is. De ouders omschrijven dat als volgt:
“Docenten en leerlingen gaan bij GPL heel anders met elkaar om. De docenten zitten nu
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midden tussen de leerlingen in . Ik ben bijzonder tevreden over de wijze van begeleiding.”
(Ouder 1)
“Het directer contact en de directe bereikbaarheid van de docenten en coaches, dat is een
heel duidelijk voordeel.” (Ouder 2)
Ouder 2 benoemt ook dat het communicatie-niveau van zijn kinderen die GPL volgen sneller op een
hoger niveau ligt dan zijn kinderen die regulier onderwijs volgen:
“De twee kinderen die GPL volgen zijn veel mondiger, presentatie vaardiger, leren meer voor
zichzelf op te komen en maken meer hun eigen keuzes. De andere twee zijn veel volgzamer en
meer plichtsgetrouw.” (Ouder 2)
Invoering van de verandering
Het gefaseerd invoeren van de verandering is volgens de veranderaar van Stella Maris een grote
succesfactor. Verder benoemt hij het opleiden van mensen om dat te doen wat van hen verwacht wordt
als een grote succesfactor bij deze verandering. De veranderaar op het Stella Maris college gebruikt de
adoptiecategorie van Rogers (2003) om rekening te houden met verschillende reacties van
personeelsleden op de verandering. Bij het doorvoeren van een verandering gaat het ook om een
verandering van mensen. Deze veranderaar gebruikt het ijsbergmodel van Mc Clelland uit 1976 om te
zien hoe de gedragsverandering gerealiseerd kan worden. Boven de waterlijn steekt de top van de
ijsberg uit: dat is het gedrag dat door anderen waarneembaar is. Echter de veranderaar van het Stella
Maris college beseft dat daar meer onder zit. Dat beschrijft Mc Clelland in zijn model als hetgeen dat
onder de waterlijn zit: opvattingen, normen en waarden, eigenschappen, motieven en drijfveren van
deze persoon.
Faalfactoren – Stella Maris college
Afwijken van de eerste ideeën / personeelsbeleid
Leerling Q en Z geven duidelijk aan dat GPL op dit moment heel anders wordt uitgevoerd dan de
eerste jaren. Dat komt omdat de leerlingen eerst alles op de Ipad moesten doen. Vervolgens kwamen
er boeken. Met de komst van meer nieuwe docenten verandert de invulling van GPL:
“Veel van de nieuwe docenten gaan hun eigen leersysteem uitvoeren. Dat is wel wat
geregel. Het zou fijn zijn als de docenten één systeem hanteren.” (leerling Y)
“In het eerste jaar hadden ze het goed op orde en was alles goed voorbereid, maar dat is nu
verder terug aan het gaan richting het regulier onderwijs”. (leerling Q)
Leerling Y vult aan dat de docenten de Portal zeer verschillend gebruiken. Vervolgens geeft leerling X
aan dat de leerstof op heel veel verschillende plaatsen staat. De structuur bij GPL is op dit moment dus
niet meer duidelijk volgens leerling Q. De leerlingen zijn behoorlijk kritisch op het systeem. Hier is
een duidelijk verschil aangetroffen tussen de uitspraken van de veranderaar, die aangeeft dat het
opleiden van nieuwe docenten, zodat ze doen wat ze moeten doen, als een succesfactor kan worden
bestempeld. De veranderaar omschrijft juist dat het personeel wordt opgeleid om dat te doen wat van
hen verwacht wordt. Leerlingen en veranderaar hebben hier een verschillende mening over.
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Betrokkenheid en gedrevenheid
Uit de data blijkt dat de gedrevenheid en de werkwijze van het personeel zeer verschillend is. Dat is
een specifiek punt dat door leerlingen én docenten van het Stella Maris college wordt aangegeven.
De beleving van docenten is heel divers. Docent Y geeft aan dat je samen verantwoordelijk bent voor
een bepaalde leerlaag, maar die betrokkenheid en verantwoordelijkheid vanuit collega’s is heel divers:
“In de praktijk heb je heel veel last van mensen die niet honderd procent willen mee doen. Ook
leerlingen hebben daar last van. Dat is wel een grote zorg.” (Docent Y)
De veranderaar op het Stella Maris college geeft dit ook heel duidelijk aan:
“Ik zou graag alleen met gemotiveerde mensen werken. Mensen die er zelf voor kiezen. Ik zou
graag een nieuwe school willen beginnen en docenten willen werven van andere scholen.
Docenten weten er al vanaf en ze zijn gemotiveerd” (veranderaar Stella Maris)
Docenten, leerlingen en de veranderaar geven allen aan dat het van groot belang is dat de docenten die
werken bij GPL ook echt gedreven zijn en ervoor willen gaan. Als dat niet zo is, dan heeft dit zijn
uitwerking op het systeem en alle betrokkenen.
Communicatie
Beide docenten geven aan dat de communicatie over de verandering ondermaats is geweest. Dat
komt mogelijk overeen met het feit dat leerlingen op het Stella Maris een groot verschil ervaren over
de werkwijze van de verschillende docenten: gebrek aan informatie. Terwijl de veranderaar dit juist
een sterk punt vindt. Hier is duidelijk een verschil op te merken.
Organisatie
Een aantal organisatorische knelpunten zorgen volgens de docenten ervoor dat medewerkers
minder positief tegen de verandering aankijken:
“De druk is erg hoog. Iedereen heeft het druk. Op het moment dat iemand ziek is, heb je
op een leerplein van 90 leerlingen nog maar 2 docenten. Dat is een probleem.” (docent X)
“Organisatorische knelpunten zorgen dat minder leerlingen Latijn en Grieks kiezen.” (docent Y)
Daarnaast zijn docenten van “vreemde talen” sceptisch ten aanzien van GPL. Dat komt volgens
docent X omdat leerlingen al snel Grieks en Latijn laten vallen omdat ze eerst andere “verplichte”
vakken onder knie moeten krijgen.
Ouders geven ook aan dat er organisatorische knelpunten zijn bij GPL. Leerlingen moeten plannen,
maar de school verandert tot op het laatste moment zelfs de roosters van leerlingen. Verder geven
beide ouders aan dat door de diversiteit van toetsmomenten de leerlingen soms pas zeven weken later
een toetsresultaat terug krijgen. Dat vormt volgens ouder 1 en 2 een grote belemmering bij het plannen
van het volgende leerwerk. De leerling kan pas echt verder als hij weet dat de vorige toets voldoende
is afgesloten. Beide ouders geven aan dat deze lange nakijktijd die docenten vaker hanteren zorgt voor
demotivatie bij de leerlingen. Ook de leerlingen zelf geven in het interview aan hier last van te hebben.
Innovatiebeleid overheid
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De huidige wet- en regelgeving vormt volgens ouder 2 een beperking voor het GPL van Stella
Maris. Het centrale eindexamen beperkt volgens ouder 2 de vrijheid van GPL:
“De doorlooptijd van een HAVO kan misschien wel in vier en een half jaar. Maar dan moet je
ook eindexamen kunnen doen. Dat is nog niet het geval.” (ouder 2)
Steun vanuit het management
GPL is vanaf het eerste leerjaar ingevoerd en is met de leerlingen steeds meegegroeid. Inmiddels
zitten de eerste pilot-leerlingen in leerjaar 3. De veranderaar van het Stella Maris college geeft aan dat
de pilotstatus die GPL tot en met juni 2018 heeft gehad, zorgde voor een verkeerd beeld bij collega’s.
De volwaardige steun vanuit het management ontbrak hierbij. Hij vertelt hierover het volgende:
“Met name bovenbouw-docenten hebben in de tijd van de pilotstatus zoiets gehad dat GPL
“speeltuinonderwijs” is. De pilot-status zorgde er dus voor dat een aantal mensen dachten dat
dit niet door zou gaan. Daardoor bleef het een beetje hangen. Pas, nadat de pilot-status
er vanaf was, is GPL geaccepteerd door de MR.” (veranderaar Stella Maris)
Een andere faalfactor volgens de veranderaar is het achterblijven van beslissingen vanuit het
management. Het management zou sneller knopen moeten doorhakken. Het uitblijven van deze
beslissingen is voor het personeel niet prettig, aldus de veranderaar op het Stella Maris college. Daar
bovenop had het management volgens deze veranderaar vanaf het begin meer mogen uitdragen dat het
GPL iets speciaals is en meer gesteund had moeten worden.
3.4 Overkoepelende en tegenstrijdige resultaten – Deelvraag 2
Een aantal succes- en faalfactoren voor veranderen binnen het voortgezet onderwijs gelden voor
meerdere scholen of voor alle drie de scholen (overkoepelende resultaten). Er komen echter ook
tegenstrijdige resultaten naar voren. De uitspraken van de verschillende respondenten worden
hieronder niet altijd geciteerd omdat deze eerder al aan de orde zijn gekomen. In onderstaande Tabel 4
zijn met een plusteken aangegeven als de factoren aanwezig en / of positief zijn. Met een minteken
wordt aangegeven dat deze ontbreken en / of negatief zijn. De succes- en faalfactoren in kolom één
komen voort uit de theoretische onderleggers uit Tabel 2 en bijlage I. De vetgedrukte factoren zijn
aangevuld vanuit het praktijkonderzoek. Personeelsbeleid en betrekken van wetenschap komen
duidelijk uit het praktijkonderzoek naar voren en zijn toegevoegd aan de factoren afkomstig uit de
literatuur. In Tabel 4 zijn tevens de succes- en faalfactoren opgenomen die door de bestuurders en
experts worden benoemd. Deze komen in paragraaf 3.5 aan de orde.
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Tabel 4 aanwezigheid succes- en faalfactoren op de drie scholen
Succes- en faalfactoren

Agora

Emma college

Stella Maris

Bestuurders en experts

1

Urgentie, richting bepalen

+ samen met collega’s richting
bepalen.
- slechts deel van personeel
(ontwikkelgroep).

+ met collega’s richting bepalen.
- slecht klein deel van
personeel: ontwikkelgroep.

+ gevoel van urgentie
+ herkenbaarheid
- als de meerwaarde niet wordt
gezien

2

Concentratie

3

Coalitie en commitment

+ samen met collega’s richting
bepalen
+ ontwikkelgroep is grootste deel
personeel.
+ volledige focus/ concentratie op
de drie doelstellingen.
+ grote mate van
samenhang
+ betrokkenheid is groot

+ / - kleine verdeeldheid
+ betrokkenheid en beleving
grootste deel van personeel

+ grote mate van betrokkenheid
moet aanwezig zijn

4

Visie / doelen

+ overeenstemming aanwezig
over visie en doelen

+ goed overleg met ontwikkelgroep
- weinig betrokkenheid voltallig
bij visie ontwikkeling

- verdeeldheid onder personeel.
- gedrevenheid laat te wensen over.
- slechts deel personeel toont
betrokkenheid.
- er is veel weerstand op visie en
doelen

5

Communicatie

+ communicatie met alle
betrokkenen
+ goede en veel
overleg

+ respondenten geven aan dat
communicatie van groot belang is.
- communicatie met personeel kan
beter ondersteund worden.

+ respondenten geven aan dat
communicatie van groot belang is.
- afstand tussen ontwikkelgroep en
docenten die mee moeten.

6

Relatie

+ goede relatie tussen
management en personeel.

+ / - er is weerstand, maar beperkt

- er is veel weerstand.

7

Schep juiste voorwaarden om
de verandering door te
voeren.
Doelen creëren en plannen

+ voortdurend overleg en
steun de medewerkers

- steun van management in onderdeel
communicatie gemist

- management niet altijd voldoende
steun gegeven.

+ er wordt gewerkt met
duidelijke doelen en
planning
+ duidelijke eigen
standpunten
+ blijft in ontwikkeling
+ betrekken Open Universiteit
+ combinatie van top- down en
bottom-up

+ met de ontwikkelgroep ontwikkeld en
gedeeld met personeel

- alleen binnen de ontwikkelgroep
ontwikkeld

+ duidelijke standpunten

- wisselende standpunten /
beleid. Wijkt af van eerste
ideeën.

+ combinatie
- bottom-up slechts vanuit
helft personeel (ontwikkelgroep).

+ combinatie
- bottom-up: slechts vanuit
kleine groep personeel (ontwikkelgroep).

8

9

Blijf verbeteren en blijf bij
standpunten

10
11

Afstemming intern / extern
Top-down en bottom-up
beleid

12

Consistentie in de omgeving

13

Coherentie

14

Personeelsbeleid
Continuïteit van personeel

+ afstemming met
omgeving / wetenschap
+ alle activiteiten zijn gebaseerd
op de visie en 3 hoofddoelen
+ positief dat docenten bewust
kiezen om in dit
onderwijssysteem te werken.
+ vrijwillige keuze

+ blijf dicht bij de visie
+ de organisatiedoelen moeten
aansluiten bij de individuele
doelen van de docent.

+ wederzijds respect moet er
zijn tussen de managers en
personeel

+ eigen standpunten
vasthouden
+ betrek externe partijen
- machtsstructuur werkt niet

+ stem beleid af met / op de
omgeving

- docenten moeten allemaal mee
- geen vrijwillige keuze
- veel wisselingen in personeel

- personeel moest op een gegeven
gedwongen moment mee.
- geen vrijwillige keuze.
- nieuwe docenten werken op eigen manier

- de verandering moet niet
worden opgelegd
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15

Borging / duurzaamheid

16

Op wetenschap gebaseerde
verandering

+ continue verbetering
wordt nagestreefd
+ wetenschap is betrokken en
verandering is hierop gebaseerd.

+ ontwikkelgroep blijft in stand om
bij te blijven sturen.

- de ontwikkelgroep ondervindt
weerstand voor verdere ontwikkeling.

- neem de tijd om de
verandering in te voeren
+ betrek de wetenschap bij de
verandering.
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3.4.1 Overkoepelende resultaten
Overkoepelend zijn een aantal succesfactoren te benoemen: beleving / gedrevenheid, communicatie,
urgentie van de verandering, duidelijke visie. Deze zijn op alle scholen benoemd als belangrijke
succesfactoren.
Overkoepelend wordt op alle scholen aangegeven dat gedrevenheid en beleving van het personeel
van doorslaggevend belang is om een verandering te laten slagen. Echter alleen op Agora slaagt men
hierin. Ook speelt communicatie en relatie een belangrijke rol op alles drie de scholen. Ook hier is
Agora de school die het op beide fronten positief wordt ervaren. De verandering moet aansluiten bij de
hedendaagse praktijk en voor alle respondenten een gevoel opwekken dat deze verandering nut heeft
voor de eigen praktijk. Tevens is een duidelijke visie van belang. Een visie die wordt nagestreefd door
de gehele organisatie. Op alle scholen wordt het belang van deze visie onderstreept. Ook het naleven
van deze visie en het commitment wordt op alle scholen benoemd. Daarmee is dit een overkoepelende
succesfactor. Commitment aan deze visie is op alle scholen in het beginstadium aanwezig. Op Agora
houdt deze visie stand en is het commitment groot.

3.4.2 Tegenstrijdige resultaten
Als de resultaten, die op de verschillende scholen zijn verkregen, met elkaar worden vergeleken
dan vallen ook een aantal tegenstrijdigheden op. De eerste daarvan is op het gebied van
personeelsbeleid (vetgedrukt in tabel 4). Binnen het personeelsbeleid blijkt een belangrijk verschil te
zijn tussen Agora aan de ene kant en het Emma college en Stella Maris college aan de andere kant.
Waarbij op Agora een strenge selectie plaatsvindt om als docent te werken binnen deze
onderwijsvorm. Docenten kiezen bewust voor Agora en er wordt zelfs streng geselecteerd. Op Agora
zorgt dit volgens docenten en veranderaar voor een intrinsieke positieve betrokkenheid en motivatie
van docenten. Op het Emma college en Stella Maris college wordt het personeelsbeleid heel anders
vormgegeven. Op het Emma college heeft een onderwijs-ontwikkelgroep gewerkt aan de inhoudelijke
verandering. Deze verandering wordt langzaam uitgespreid over de gehele school. Dus alle collega’s
die op het Emma college willen blijven werken, moeten meegaan in de verandering. Op het Stella
Maris college is een kleine gemotiveerde groep gestart met de verandering. Naarmate de
aanmeldingen voor GPL op Stella Maris toenemen moeten ook meer docenten GPL-onderwijs geven
die hier zelf niet voor hebben gekozen. De tweede belangrijke tegenstrijdigheid tussen de scholen
betreft de op wetenschap gebaseerde verandering. Enkel op Agora wordt deze genoemd.
Ten derde: tegenstrijdigheden zijn er ook binnen een school. De veranderaar van het Stella Maris
college geeft aan dat nieuwe collega’s worden opgeleid om dat te doen wat ze moeten doen. Docenten
en leerlingen geven echter een ander beeld. Leerlingen geven aan dat nieuwe docenten vooral hun
eigen werkwijze hanteren die niet altijd past bij de afspraken die zijn gemaakt binnen GPL. Het is juist
de veranderaar van het Stella Maris college die aangeeft dat de steun vanuit het management achter
blijft om iets met docenten te doen die niet echt meewerken. De steun vanuit dat management en de
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medezeggenschapsraad is volgens deze veranderaar te lang achter gebleven. Daar heeft het GPL
volgens hem last van (gehad). Steun vanuit het management is hier dus een kritische factor.
3.5 Resultaten experts en bestuurders – Deelvraag 3
Bestuurders van onderwijsstichtingen in het voortgezet onderwijs en werknemers van
onderwijsadviesbureaus zijn geïnterviewd om overkoepelend inzicht te geven op macroniveau. De
bevindingen zijn terug te vinden in tabel 4. Twee experts en twee bestuurders zijn meegenomen in dit
onderzoek. Hieronder worden de succes- en faalfactoren weergegeven volgens deze respondenten.
In dit onderzoek zijn twee experts en twee bestuurders geïnterviewd. Beide bestuurders zijn
werkzaam in het voortgezet onderwijs. De ene bestuurder is werkzaam voor Stichting Voortgezet
Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) en de andere als bestuurder van Stichting Onderwijs Midden
Limburg (SOML). De veranderaar van Agora is tevens bestuurder. Hij heeft vooral antwoorden
gegeven vanuit het perspectief als bestuurder. Beide experts werken bij een onderwijsadviesbureau dat
overkoepelend advies geeft in meerdere sectoren van het onderwijs. Eén expert was lange tijd
werkzaam bij KPC-groep. KPC-groep heeft na een faillissement een doorstart gemaakt onder een
andere naam. Voor de herkenbaarheid en leesbaarheid wordt toch verwezen naar KPC-groep.
De tweede expert is werkzaam als senior-adviseur bij BCO-onderwijsadvies en ondersteuning.
respondenten]
Succesfactoren – Experts en bestuurders
Volgens de expert van BCO is het van groot belang dat de organisatiedoelen aansluiten bij de
doelen van de individuele docenten. Die koppeling vergt veel tijd. Dat is volgens deze expert niet
efficiënt qua tijd, maar wel effectief. Beide experts geven aan dat de betrokkenen bij de verandering
het nut moeten inzien. Net als de bestuurder van SVO|PL geeft de expert van BCO aan dat het van
groot belang is dat de verandering een zekere mate van herkenbaarheid heeft voor het personeel.
De expert van KPC geeft aan dat er wederzijds respect vanuit het management voor de docenten en
andere personen binnen de organisatie moet zijn om een verandering te laten slagen. Daarbij moet het
management gevoelig zijn voor signalen vanuit het werkveld. Zoals de bestuurder van SOML eerder
heeft aangeven is het belangrijk om dicht bij je visie te blijven. Ook de expert van KPC bevestigt dit.


“De vraag is of de verandering die je laat plaatsvinden in te passen is in de inhoud bij de
procedures die bij dat vak horen. Wat is dan de meerwaarde van de verandering. De relatie
tot de inhoud die je als docent hebt, daar moet de winst in zitten”. (Expert BCO)



“De betrokkenen moeten ervan doordrongen zijn dat de voorgestelde verandering voor de
leerlingen, voor zijn of haar pedagogisch en didactisch functioneren een verbetering met zich
meebrengt”. (Expert BCO)



“Op de eerste plaats moet er echt een gevoel van urgentie zijn” (Expert KPC)



“Op de eerste plaats moet aangesloten worden bij het primaire proces zoals dat in een
bepaalde situatie is. Neem de comfortzone als uitgangspunt. Vermijdt de paniekzone, maar
zoek juist de plek der moeite.” (Expert BCO)
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“Je moet een hele duidelijke visie hebben en je moet daarbij hele kleine stapjes durven te
maken.” (Expert KPC)

Faalfactoren – Experts en bestuurders
De expert van BCO geeft vier redenen aan die oorzaak kunnen zijn voor het falen van een
verandering:
“In de eerste plaats als de verandering wordt opgelegd. Tweede plaats: daar waar die niet
wordt gezien als een ondersteuning / verbetering van het pedagogisch didactisch handelen
van de docent in relatie tot zijn leerlingen. In de derde plaats: als verondersteld wordt dat
veranderen een massaal uniform proces is. En in de vierde plaats: als de dominante structuur
de macht/dwangstructuur is. Dat zijn garanties voor falen”. (Expert BCO)
De expert van KPC bevestigt de eerste faalfactor die hierboven werd omschreven:
“Je moet geen verandering gaan doorduwen. Dat is heel erg verkeerd” (Expert KPC)
Net zoals de bestuurder van SOML omschrijft is het van belang je niet te laten beïnvloeden door de
publieke opinie. Ook de Expert van BCO benoemd dit. Deze expert geeft aan dat ervoor gekozen moet
worden om een verandering aan te laten sluiten bij de bestaande praktijk, de verandering vaak niet zo
groot of ingrijpend zal zijn. De ervaring leert dat de buitenwacht hier nog wel eens commentaar op
geeft. Volgens de expert van BCO zullen opmerkingen komen als een verandering een beperkte
omvang heeft en de buitenwacht hier meer van verwacht. Deze expert waarschuwt ervoor hier niet in
mee te gaan:
“Ik ga niet voor het waaihout, maar ik ga voor langzame groei, waarbij de groei minder snel
in tijd gaat maar wel meer bestendig is in die organisatie.” (expert BCO)
Ook de expert van KPC bevestigt dat je de tijd moet nemen voor een verandering:
“Verander niet binnen één schooljaar, voltooi de totale verandering in verschillende jaren.”
(Expert KPC)
Eerder werd door docenten van Stella Maris en het Emma college al een link gelegd naar het gebrek
aan betrokkenheid van docenten bij de verandering. Dat kan volgens de verschillende docenten een
mogelijke faalfactor vormen. De expert van KPC geeft aan dat een veranderaar zich ervan bewust
moet zijn dat mensen niet altijd staan te wachten op een verandering. Mensen willen graag weten wat
deze verandering voor hen zelf betekent. Volgens deze expert is het de kunst om daar gevoelig voor te
zijn.

4. Conclusie en discussie
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren van veranderingen
bij onderwijsvernieuwingen binnen het voortgezet onderwijs. Nadat wordt aangegeven welke
conclusies getrokken kunnen worden aan de hand van de literatuur en het onderzoek op de drie
scholen, worden tekortkomingen en beperkingen van dit onderzoek behandeld. Ook worden
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aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en voor het succesvol doorvoeren van
onderwijsveranderingen in het voortgezet onderwijs.
Het antwoord op deelvraag één: Wat benoemen de betrokkenen als succes- en faalfactoren van de
verandering op elk van de drie scholen? Luidt: iedere school heeft zijn eigen identiteit en zijn eigen
verandering ingezet. Hierbij blijken van groot belang te zijn: een gevoel van urgentie, herkenbaarheid,
betrokkenheid, het proces van invoering en het personeelsbeleid. Met name het personeelsbeleid, blijkt
zeer belangrijk te zijn. Wanneer personeel ervoor kan kiezen om zich te conformeren aan een
werkwijze, dan is dit een succesfactor en ondervindt men bij de verandering minder weerstand, een
grotere betrokkenheid, verloopt het proces van invoering makkelijker en is er een grotere mate van
overeenstemming binnen het personeel. Dit wordt ook aangegeven door de geïnterviewde bestuurders
en experts en in de literatuur omschreven door Kotter (1996), Fullan (2015) en Waslander (2011). De
benoemde thema’s kunnen zowel als succes- als faalfactor terugkomen op scholen, dit is afhankelijk
van de wijze waar hiermee is omgegaan.
Deelvraag twee heeft betrekking op de verschillen en overeenkomsten in ervaringen van de
betrokkenen tussen de drie scholen. Tussen de drie scholen zijn er behoorlijke verschillen in
ervaringen waargenomen (zie Tabel 4). Deze komen vooral terug binnen de thema’s: gevoel van
urgentie, coalitie, betrokkenheid, concentratie, ondersteuning personeel, doelen creëren, afstemmen
beleid en duurzaamheid. Overeenkomsten hebben betrekking op de selectie van personeel dat met de
verandering aan de slag gaat. Doorslaggevend is daarbij of docenten de keus hebben om met de
verandering aan de slag te gaan of dat ze gedwongen worden om deel te nemen aan de verandering.
Als docenten de meerwaarde van de verandering inzien, dan zijn ze eerder geneigd om erin mee te
gaan. Dat komt overeen met de literatuur (Huber & Lewis, 2010; Kotter, 1996; Van de Ven & Poole,
1995). Op alle drie de scholen geven vooral docenten aan dat de communicatie, die gepaard gaat met
de verandering, van groot belang is. Nog een belangrijke overeenkomst is de combinatie van top-down
en bottom-up beleid. Op alle drie de scholen ervaart men voldoende beleid van bovenaf maar is er toch
ruimte om mee te denken.
In deelvraag drie worden de experts betrokken. Geconcludeerd kan worden dat de experts meer
nadruk leggen op: gevoel van urgentie, dwangstructuur en een duidelijke visie. De experts geven aan
dat vooral het gevoel van urgentie een belangrijk punt is. Dit is overeenkomstig met de literatuur van
Kotter (1996), Fullan (2015) en Waslander (2011). Door de experts wordt gewaarschuwd om de
verandering op te leggen en als dominante dwangstructuur in te voeren. Dit blijkt ook op de drie
scholen een belangrijke factor te zijn voor het al dan niet me succes doorvoeren van een
onderwijsverandering. Op Agora kiezen docenten zelf voor deze onderwijsvorm en is het een
succesfactor. Op het Stella Maris college is er deels sprake van een dwangstructuur en dit leidt tot
problemen. In mindere mate wordt ook op het Emma college het opleggen van de verandering als
faalfactor ervaren.
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Experts en bestuurders benoemen een duidelijke visie als belangrijke factor om de verandering
succesvol te laten slagen. Dit is overeenkomstig met de literatuur van Kotter (1996), Fullan (2015) en
Waslander (2011). Ook hebben beide experts het over het tijdsbestek waarin de verandering wordt
doorgevoerd. Hier moet volgens de experts ruim de tijd voor worden genomen. Beide factoren worden
door de betrokkenen op de scholen niet of in mindere mate benoemd.
Ook zijn de experts, in tegenstelling tot de meeste respondenten van de scholen, van mening dat de
verandering een wetenschappelijke achtergrond moet hebben. Alleen op Agora wordt duidelijk
aangegeven dat dit wel wordt gedaan.
Antwoord op de hoofdvraag
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “wat zijn de succes- en faalfactoren van
onderwijsveranderingen binnen drie scholen uit het voortgezet onderwijs in Nederland?” De succesen faalfactoren blijken niet op alle scholen gelijk te zijn. Op de drie scholen en in de literatuur
terugkomende succesfactoren zijn: een gevoel van urgentie, coalitie / commitment, duidelijke
communicatie, visie / doelen, een goede relatie met het personeel, blijf verbeteren, ondersteuning
vanuit het management, wetenschap erbij betrekken en een vrijwillige deelname van personeel aan de
betreffende verandering. Faalfactoren zijn per school verschillend, maar sluiten wel aan bij factoren
die in de literatuur worden benoemd, namelijk: onvoldoende urgentie van de verandering, gedwongen
deelname, gebrek aan herkenning, slechte relatie tussen de ontwikkelgroep / veranderaar en personeel.
Aanvullingen op het conceptueel model
Aan de hand van de bevindingen uit het praktijkonderzoek kan gesteld worden dat wat in de literatuur
over veranderingen binnen een onderwijsorganisatie naar voren komt, op de drie scholen wordt
herkend. Uit het praktijkonderzoek op de drie scholen blijkt bovendien, dat er hierbij ook aandacht
moet zijn voor het personeelsbeleid, een factor die in de theorieën over veranderingen in organisaties
minder duidelijk naar voren komt. Aanvullend op het conceptueel model is ook betrekken van
wetenschap van belang. Ook dit laatste punt is voorheen niet uit de literatuur gehaald, maar wordt wel
door experts, bestuurders en op Agora genoemd als succesfactor.

Discussie
Tekortkomingen en beperkingen
Dit onderzoek naar de succes- en faalfactoren van veranderen binnen het voortgezet onderwijs op
de drie scholen kent een aantal tekortkomingen en beperkingen. Zo bleek dat de verschillende
respondenten liever afzonderlijk van elkaar in gesprek wilden gaan dan via focusgroepen en het bleek
praktisch onmogelijk om alle partijen op eenzelfde moment te spreken. Hierdoor is het niet mogelijk
geweest om een discussie tussen bijvoorbeeld docenten, leerlingen, ouders en veranderaars onderling
op gang te krijgen. Dat is een gemis. Een belangrijk voordeel hiervan is wel dat de respondenten meer
informatie durfden te delen, ze gaven aan zich vrijer te voelen om hun mening met de onderzoeker te
delen.
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Uit de interviews met ouders en leerlingen vooral praktische succes- en faal factoren naar voren die
zij dagelijks ondervinden. Vaak hebben ze de verandering van het onderwijs niet inhoudelijk
meegemaakt, maar kennen ze alleen het “nieuwe” onderwijs op de betreffende school. Hierdoor zijn er
vanuit deze respondenten inhoudelijk weinig antwoorden gekomen op de succes- en faalfactoren van
veranderen in het voortgezet onderwijs. Zij omschrijven meer de praktische voor- of nadelen van de
uiteindelijke verandering. Vooral de leerlingen op het Emma college hadden moeite met het uitgebreid
aangeven wat inhoudelijk succes- en faalfactoren van de verandering zijn. De verandering op het
Emma college is echter de meest recente en minst ingrijpende verandering die die slecht twee jaar
wordt vormgegeven. Daardoor zijn de geïnterviewde leerlingen ook jonger dan de geïnterviewde
leerlingen op de andere scholen. De betrokken leerlingen van Agora in dit onderzoek zijn wat ouder
dan de deelnemende leerlingen van het Emma college en Stella Maris college. Drie van de vijf
geïnterviewde leerlingen van Agora hebben voorheen op een traditionele VO-school gezeten. Dat
maakte het voor deze leerlingen wellicht wat makkelijker om een vergelijking te maken en onder
woorden te brengen wat op Agora ander is.
De geselecteerde docenten, ouders en leerlingen geven een beeld van de situatie op de betreffende
school. Er zijn slechts enkele leerlingen, ouders en docenten geïnterviewd. Het gaat dus om
individuele ervaringen, vanuit het perspectief van die leerlingen, docenten of ouders. Dit kan een
vertekend beeld geven van de daadwerkelijke situatie. Door de antwoorden van docenten, leerlingen
en ouders met elkaar te vergelijken wordt hier al zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Morgeson
en Hofmann (1999) geven aan dat op deze wijze toch collectieve constructies gemaakt kunnen worden
op individueel niveau. Uit deze data kunnen echter geen algemeen generaliserende conclusies worden
getrokken.
Dit verkennend onderzoek geeft aanwijzingen voor succes- en faalfactoren die voor de drie
betrokken scholen in het voortgezet onderwijs van toepassing zijn. De respondenten op de betreffende
scholen zijn volgens selectiecriteria benaderd door de contactpersoon van die scholen. Hier heeft
mogelijk een voorselectie plaatsgevonden. Het algemene beeld is dat de deelnemende werknemers
docenten zijn die gedreven met de verandering aan de slag zijn gegaan of zelfs in de ontwikkelgroepen
hebben gezeten. Docenten die minder gedreven waren, zitten mogelijk niet in de onderzoeksgroep.
Ook hierdoor moet voorzichtig worden omgegaan met de resultaten.
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Voor vervolgonderzoek is het raadzaam om meerdere leerlingen, docenten en ouders van meer
scholen te interviewen zodat een zo breed mogelijk beeld wordt gegeven van de situatie. De
ervaringen van meerdere docenten kunnen de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroten. Ook is
het raadzaam om mogelijk na de individuele interviews nog focusgroepen te organiseren. Dit kan ertoe
bijdragen dat uitspraken worden verhelderd, genuanceerd of meer naar waarde worden omschreven.
Ook ontstaat hierdoor de mogelijkheid om elkaar aan te vullen.
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Bovendien kan vervolgonderzoek worden gedaan naar de reden waarom op de verschillende
scholen docenten juist wel of niet bereid zijn om mee te werken aan de verandering. Mogelijk liggen
hier belangrijke redenen aan ten grondslag die ervoor gezorgd hebben dat weerstand ten aanzien van
de verandering is ontstaan.
Aanbevelingen voor de onderwijspraktijk
Een vrijwillige keuze om te participeren in een onderwijsverandering werkt beter dan een
gedwongen deelname van personeel. Een gedwongen deelname heeft negatieve effecten op de totale
verandering. Indien een vrijwillige keuze niet mogelijk is, moet ervoor zorg gedragen worden dat de
werknemers die met deze verandering aan de slag moeten gaan gedreven en gemotiveerd zijn dat de
urgentie duidelijk en aanwezig is. Op basis van het onderzoek op de drie scholen en de literatuur
kunnen daarom de volgende aanbevelingen worden gedaan om onderwijsverandering in het voortgezet
onderwijs succesvoller te laten verlopen:
-

Zorg voor een zodanige communicatie dat ook door het personeel een zekere mate van urgentie
om te veranderen wordt ervaren.

-

Vorm een krachtige coalitie en sterke visie die voor iedereen duidelijk herkenbaar is en die
dicht bij de praktijk staat.

-

Het is van groot belang dat het management de werknemers in staat stelt om te handelen vanuit
de visie. Steun en vertrouwen zijn hierbij erg belangrijk en er moet dan ook van begin tot einde
steeds zorgvuldig met elkaar gecommuniceerd worden.
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Bijlage I Uitleg succesfactoren op basis van de literatuur

1

Kotter (1996)
Verandermanagement in het algemeen

Fullan (1991; 2015)
Internationaal onderzoek naar veranderen in het
onderwijs

Gevoel van urgentie: bij alle betrokkenen. Waarom
wordt veranderd en welk probleem wordt daardoor
opgelost?

Noodzaak: is de noodzaak aanwezig om te
veranderen?. Uitgangspunt “closing the gap”.

2

Krachtige coalitie vormen: activerende en
enthousiasmerend personeel. De organisatie brengt
de juiste mensen in positie.

3

Visie creëren: de leidende coalitie ontwikkelt een
concrete, realistische en eenvoudige visie.
Duidelijk communiceren over de verandervisie en
informeer medewerkers op een duidelijke en
geloofwaardige manier.

4

5

Commitment: intern (docenten en directie) en
extern (overheid en andere partijen)

Begrijpen van de verandering: maak mensen
bewust van hun waardigheid en gevoel voor
respect ten aanzien van de verandering. Het is
nodig om de verandering te begrijpen.
Verbeteren relaties: oog voor respect en
waardigheid. Erken dat succesvolle strategieën
een sociale basis hebben.

Juiste voorwaarden creëren: anderen in staat
stellen om volgens de visie te handelen. Neem
barrières weg die het proces in de weg staan.

Schep voorwaarden voor de ontwikkeling van
het uitoefenen van positieve druk ten aanzien
van de verandering. Zorg dat de beste mensen
aan het probleem (kunnen) werken.

7

Korte termijn doelen creëren en plannen. Dit zorgt
voor een directe en snelle beloning voor diegene die
hard werken.
Verbetering en nog meer verandering
produceren. Consolideren van de verandering,
afstemmen en bijsturen is van groot belang. Het
gevoel van urgentie moet op peil blijven.

Helderheid geven over doelen en beschikbare
middelen.

9

Succesfactoren

Urgentie en richting
bepalen
Concentratie: activiteiten gericht op verbeteren
en vernieuwen hebben focus nodig.
Commitment: van partijen in en rondom de
school zoals het bestuur, lokale en centrale
overheid en ouders

Concentratie
Coalitie en
commitment

Visie / doelen

6

8

Waslander (2011)
Overzichtsstudie naar vernieuwen in het
voortgezet onderwijs

Communicatie

Community: een verandering moet kunnen
bouwen op hechtheid in de sociale infrastructuur.

Relatie

Schep juiste
voorwaarden voor
anderen om de
verandering door te
voeren.
Doelen creëren en
plannen
Blijf verbeteren

Bouw aan interne verantwoording verbonden
met externe verantwoording.

Context-management: regie in eigen handen
houden en blijf trouw aan eigen standpunten.
Betrek anderen bij de plannen en laat de
omgeving voor jou werken.

Afstemming intern /
extern

Veranderen binnen het onderwijs

10

Combinatie van top-down en bottom-up beleid.

11

Consistentie in de omgeving (beleid op elkaar
afstemmen van organisaties uit omgeving helpt
mee. Externe organisatie stellen het beleid op
elkaar af)
Coherentie: coherentie tussen verschillende
activiteiten in de school. Coherentie is ook nodig
tussen het doel van plannen en inzet van
faciliteiten om die plannen te realiseren.

12

13

14

Continuïteit (implementatie duurt vaak jaren)
beleid moet jaren dezelfde richting op wijzen.
Duurzaam vernieuwen vereist continuïteit, zowel
in het docententeam als de schoolleiding.
Borg de nieuwe situatie. Veranker de verandering
in de organisatie. De verandering is geborgd indien
er periodiek en systematisch wordt gemeten,
geëvalueerd en bijgestuurd.

Gericht op duurzaamheid: resultaten ,
betrokkenheid, bekwaamheid, voldoening en
trots.

Top-down en bottomup beleid
Consistentie in de
omgeving

Coherentie

Continuïteit van
personeel

Borging /
duurzaamheid
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Succesfactoren voor veranderen

Faalfactoren die een rol kunnen spelen bij
veranderen

Rekening houden met verschillende interpretaties

Weinig rekening houden met verschillende

die medewerkers kunnen geven aan de

interpretaties van de veranderingen (Furst &

veranderingen (Furst & Cable, 2008; Fedor,

Cable, 2008; Fedor, 1991)

1991).
Acht stappen om de organisatie succesvol te
transformeren:

Acht veelgemaakt fouten:
1: de noodzaak niet erkennen.

1: een gevoel van urgentie creëren.

2: geen krachtige leidende coalitie vormen

2: een krachtige coalitie vormen

3: geen visie hebben

3: een visie creëren

4: de visie niet voldoende communiceren

4: de visie duidelijk communiceren

5: de obstakels voor de nieuwe visies niet

5: anderen in staat stellen om volgens de
visie te handelen.
6: korte termijn doelen creëren en plannen
7: verbetering en nog meer verandering
produceren.
8: nieuwe benaderingen institutionaliseren.
Kotter (1996)

wegnemen.
6: korte termijn winsten niet voldoende
plannen en inzichtelijk maken.
7: overwinning te snel vieren
8: de veranderingen niet verankeren in de
organisatiecultuur.
(Kotter, 1995)

Vanwege het verschillend denken over

Handelen volgens vooraf vastgestelde modellen

veranderen is het wenselijk om verschillende

(Van de Ven en Sun, 2011)

modellen / theorieën mee te nemen. De
zienswijze van veranderaar en werknemers
kunnen immers verschillen ( Van de Ven, Polley,
Garud & Venkataraman, 1999).

Ook Huber en Lewis (2010) onderstrepen het
belang dat een veranderaar open staat voor
verschillende opvattingen / ideeën en
verschillende perspectieven voor een
verandering.

Veranderen binnen het onderwijs

Consensusvorming

Gebrek aan herkenning bij de medewerkers.

Reageren op klachten van het personeel

Gebrek aan overeenstemming tussen het

Aandacht trekken en vestigen op de verandering

personeel. Geen naleving van de nieuwe

Van de Ven en Poole (1995)

plannen.
Van de Ven en Poole (1995)
Geen bewaking en contr

Rekening houden met de diversiteit van
werknemers binnen je organisatie die elk hun
eigen perspectieven en doelen hebben.
Van de Ven en Sun (2011)
Van de Ven , Polley, Garud, Venkataman, (1999)
Een positieve relatie tussen de werknemer en de

Bestaat er reeds een negatieve relatie tussen de

veranderaar zorgt ervoor dat de aangekondigde

veranderaar en de werknemer, dan wordt de

verandering vaak als positief wordt ontvangen.

verandering vaak als negatief gezien (Rousseau

(Rousseau & Tijoriwala, 1999; Furst & Cable,

& Tijoriwala, 1999; Furst & Cable, 2008;

2008; Stanley, Meyer & Topolnytsky, 2005;

Stanley, Meyer & Topolnytsky, 2005; Battilana

Battilana & Casciaro, 2013)

& Casciaro, 2013).

Een verandering heel geleidelijk invoeren heeft
de voorkeur. Werknemers passen zich dan
onbewust aan de veranderde omstandigheden
aan. (Hulin, 1999; Hulin & Judge, 2003).
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Bijlage III Interview-leidraad met focusgroepen (docenten)
Alle deelnemers uit de focusgroep moeten aan bod komen tijdens de beantwoording van de vragen.

Onderwerp

Vraag

Kennismaking

1 Kunnen jullie je voorstellen en een korte omschrijving geven van de
hoofdtaken / functie(s) die je hebt binnen deze organisatie?

Betrokkenheid

2 Welke rol hebben jullie gehad bij de verandering?

Betrokkenheid

3 Zijn jullie van begin tot nu toe betrokken bij de verandering op jullie
school?

Aanleiding voor

4 Op jullie school is het onderwijs de laatste jaren behoorlijk anders

verandering

vormgegeven. Hierover zo meteen verdere inhoudelijke vragen.
Wat is de aanleiding geweest om het onderwijs op jullie school anders vorm
te gaan geven?

Verandering

5 Kunnen jullie kort omschrijven welke inhoudelijke verandering de
afgelopen tijd heeft plaatsgevonden op deze school?

Proces van

6 Op een gegeven moment was er aanleiding om iets te veranderen in het

verandering

onderwijs. Die is zojuist beschreven. Wat zijn de eerste stappen (aanleiding)
geweest om de verandering te bedenken, uit te werken en te initiëren?

Verandermanagement 7 Hebben jullie het idee dat de veranderaar bewust heeft gekozen voor een
bepaalde aanpak die vanuit theorieën of managementmodellen zijn
ontwikkeld? Is er bewust gekozen voor een bepaalde strategie, een theorie of
een model?
Verandermanagement 8 Hebben jullie zelf invloed gehad in het proces van de verandering? Is dit
door directie / de veranderaar gestimuleerd of gestuurd?
Het team meekrijgen

9 Op welke wijze heeft de veranderaar ervoor gezorgd dat hij / zij
medewerkers mee kreeg in deze verandering?

Succesfactoren

10 Wat zijn belangrijke succesfactoren geweest bij deze verandering? Denk
hierbij aan het meekrijgen van jullie collega’s in deze verandering.

Succesfactoren

11 Wat kunnen jullie voor de rest nog omschrijven als belangrijke
succesfactoren die van invloed zijn geweest op deze verandering?

Succesfactoren

12 Als jullie zelf in de toekomst een verandering zouden moeten initiëren en
doorvoeren binnen het onderwijs en je daarbij 1 succesfactor zou mogen
gebruiken om je collega’s mee te krijgen in de betreffende verandering, welk
krijgt dan de voorkeur en waarom?

Faalfactoren

13 Zijn er knelpunten te benoemen die tijdens het proces van veranderen een
negatieve invloed hebben gehad op hoe het personeel met deze verandering is
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omgegaan?
Faalfactoren

14 Als ik een verandering in het onderwijs zou doorvoeren, waar zou u mij
dan voor waarschuwen om te voorkomen dat deze verandering niet gaat
slagen?

Verschillen

15 Zijn medewerkers verschillend benaderd? (mogelijke toelichting
onderzoeker: mochten ze vrijwillig meedenken? Zijn er sancties opgelegd bij
weigering? Is samenwerking met betrekking tot de verandering gestimuleerd?
16a Is de verandering tussentijds bijgesteld? Hoe is men daarmee omgegaan
richting personeel, ouders en leerlingen?

Toekomst

16b Als jullie in de toekomst zelf een verandering in het onderwijs zouden
mogen doorvoeren, denkend aan het meekrijgen van je personeel, voor welke
aanpak zouden jullie dan kiezen? (Anders dan in het verleden?) Waarom wel /
niet.
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Bijlage IV Interview veranderaars

Onderwerp

Vraag

Kennismaking

1 Kunt u zichzelf voorstellen en een korte omschrijving geven van de taken /
functie die u heeft binnen deze organisatie?

Aanleiding voor

2 Op uw school is het onderwijs de laatste jaren behoorlijk veranderd.

verandering

Hierover zo meteen verdere inhoudelijke vragen.
Wat is de aanleiding geweest om het onderwijs op uw school anders vorm te
gaan geven?

Verandering

3 Kunt u kort omschrijven welke inhoudelijke verandering de afgelopen tijd
heeft plaatsgevonden op deze school?

Proces van

4 Kunt u het proces van deze gehele verandering in stappen of fasen

verandering

omschrijven?

Verandermanagement 5 Is er bewust gekozen voor een bepaalde strategie, een theorie of een model?
Het team meekrijgen

6 Hoe heeft u ervoor gezorgd dat het personeel met deze verandering is
meegegaan of hier achter is gaan staan?  kunt u deze aanpak omschrijven.

Succesfactoren

7 Wat zijn belangrijke succesfactoren geweest bij deze verandering als u kijkt
naar het meekrijgen van uw personeel in deze verandering?

Succesfactoren

8 Wat is in het beginsel volgens u wellicht het belangrijkste om je te
realiseren als een verandering in het onderwijs wordt doorgevoerd?

Faalfactoren

9 Zijn er knelpunten geweest die een negatieve invloed hadden op hoe het
personeel met deze verandering is omgegaan?

Faalfactoren

10 Als ik een verandering in het onderwijs zou doorvoeren, waar zou u mij
dan voor waarschuwen om te voorkomen dat deze verandering niet gaat
slagen?

Verschillen

11 Zijn collega’s op verschillende manieren benaderd om wel of niet mee te
gaan in de verandering?

Toekomst

12 Als u in de toekomst nog eens een verandering in het onderwijs zou mogen
doorvoeren, denkend aan het meekrijgen van je personeel, hoe zou uw aanpak
er dan uitzien?

51

Veranderen binnen het onderwijs

Bijlage V Interview-leidraad leerlingen en ouders

In de focusgroep met leerling moet er bijzondere aandacht voor zijn dat alle deelnemers voldoende aan
het woord komen. Met de ouders worden individuele interviews afgenomen.

Vragen voor ouders / leerlingen
1 Kunnen jullie verschillen benoemen tussen dit type onderwijs en het
traditionele onderwijs dat mogelijk vriendjes / vriendinnetjes van jullie op een
andere school volgen?
2 Wat zijn de pluspunten van dit type onderwijs?
3 Wat zijn volgens jullie de minpunten van dit type onderwijs?
4 Kunnen jullie je mening delen over dit type onderwijsaanbod en wordt daar
dan iets mee gedaan?
5 Hoe zijn jullie als ouders / leerlingen geïnformeerd over deze vorm van
onderwijs? Is dit naar behoren geweest of zijn jullie voor verassingen komen
te staan?
6 Er komen heel wat bezoekers op jullie school om te kijken naar dit type
onderwijs. Hoe ervaren jullie dat? Wat zien zij nu echt anders dan op hun
eigen school?
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Bijlage VI Interview-leidraad expert onderwijsadviesbureau

Onderwerp

Vraag

Kennismaking

1 Kunt u zichzelf voorstellen en een korte omschrijving geven van de
hoofdtaken / functie(s) die u binnen deze organisatie uitvoert?

Ervaring met

2 Welke ervaring heeft u reeds met het begeleiden en leiden van

veranderen

veranderingen in het voortgezet onderwijs?

Proces van

3 Als u het proces van veranderen in het onderwijs beknopt zou moeten

veranderen

omschrijven, wat zijn dan de belangrijkste stappen om te ondernemen?

Succesfactoren

4 Wat zijn volgens u succesfactoren in de aanloop naar een verandering in
een school?

Succesfactoren

5 Is het belangrijk welke persoon op een school de verandering leidt? Leg
uit waarom.

Succesfactor

6 Wat zijn succesfactoren om het personeel mee te krijgen in de
verandering?

Succesfactoren

7 Zijn er nog andere factoren te benoemen die helpen om de verandering
succesvol te laten verlopen? Zo ja, welke?

Faalfactoren

8 Welke factoren kunnen een negatieve invloed hebben op het meekrijgen
van het personeel bij de verandering?

Faalfactoren

9 Zijn er andere algemene faalfactoren te benoemen die mogelijk zorgen
voor knelpunten?

Verschillen

10 Wordt er specifiek rekening gehouden tussen verschillende

tussen personeel

perspectieven, motivatie of doelen van individuele werknemers op scholen?

Toekomst

11 Wat zijn de meest belangrijke “lessen” voor u geweest als veranderaar in
het voortgezet onderwijs?

Tips

12 Kunt u in het algemeen tips geven die gaan helpen bij het doorvoeren
van een verandering op school?
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Bijlage VII Interview-leidraad bestuurders

Onderwerp

Vraag

Kennismaking

1 Kunt u zichzelf voorstellen en een korte omschrijving geven welke
portefeuilles / taken u heeft binnen deze organisatie?

Aanleiding voor

2 Binnen uw stichting zijn een aantal scholen enige tijd bezig met het

verandering

onderwijs op een andere manier vorm te geven. Wat is hiervoor de aanleiding
geweest?
3 Wat weet u van de veranderingen op Stelle Maris, het Emmacollege of
Agora?

Proces van

4 Welke rol heeft het bestuur hierin gehad?

verandering
Proces van

5 Is er een sterke sturing of een sterke mate van eigenverantwoordelijkheid

verandering

voor de scholen om een verandering vorm te geven?

Proces van

6 Zijn er specifieke afspraken gemaakt waar scholen aan moeten voldoen als

verandering

ze een verandering willen doorvoeren?

Proces van

7 In welke mate worden door het bestuur deze veranderingen gevolgd?

verandering
Proces van

8 Wordt het veranderen op een bijzondere manier gestimuleerd vanuit het

verandering

bestuur?

Succesfactoren

9 Kunt u, vanuit uw expertise, succesfactoren benoemen voor het invoeren
van een verandering binnen het voortgezet onderwijs?

Faalfactoren

10 Kunt u anderzijds ook faalfactoren opnoemen die u mogelijk bij scholen
hebt gezien of ervaren?

Toekomst

11 Als ik in de toekomst mee zou werken aan een onderwijsverandering,
welke aanpak of tips zou u mij dan willen meegeven?
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Bijlage VIII Relatie vragen interview en literatuur

In tabel 3 is een overzicht te zien van de deelvragen drie en vier. Deze deelvragen hebben betrekking
op het praktijkonderzoek. De vragen van de verschillende interviews zijn ingedeeld naar thema. Deze
thema’s zijn onder tabel 3 nogmaals uitgeschreven en hierbij wordt ook verwezen naar de literatuur
die rechtstreeks betrekking heeft op deze thema’s.

Tabel 3 Overzicht deelvragen, codering en vragen uit interviews.

Deelvraagnummer

Codering

Vraagnummer uit

Vraagnummer

Vraagnummer

met korte

(thema’s)

interview

uit interview

uit interview

veranderaars

focusgroep

experts

7, 8, 11, 12

10, 11, 12, 15, 16

4, 5, 6, 7, 10, 11,

beschrijving
3

Succesfactoren

…. ….
…. ….

4

Faalfactoren

…. ….

12
9, 10, 11, 12

13, 14, 15, 16

8, 9, 10, 11

….

Verschillende thema’s van interviews op basis van literatuur
…=

uitleg verandering en het proces van de verandering

…=

gebruikt de veranderaar een theorie / model / strategie voor de verandering

…=

werkwijze om het team meekrijgen

…=

succesfactoren om het team mee te krijgen in de verandering

(Bron: Hughes, 2016)

Bron: (Huber en Lewis, 2010)
…=

faalfactoren waardoor weerstand ontstaat binnen het team ten aan zien van de verandering
(Bron: Furst en Cable, 2008; Stanley, Meyer & Topolnytsky, 2005)

…=

eenzijdige of benadering op verschillende benadering van medewerkers
(Bron: Van de Ven en Sun, 2011; Van de Ven, Polley, Garud, Venkataraman, 1999)

…=

de verandering op een andere manier aanpakken in de toekomst
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Bijlage IX overzichtstabel van thema’s en codes
Thema’s

Codes

Thema 1

- Meegaan in de verandering of naar andere school

Personeelsbeleid

- Personeel verplaatsings-kandidaat
- Aanspreek-cultuur is beperkt
- Geen keuzevrijheid docenten
- Selectieve aanname personeel

Thema 2

- Dezelfde methode van lesgeven

Bereidheid / gedrevenheid

- Draagvlak onder personeel
- Animo wordt minder
- Enthousiasme
- Betrokkenheid
- Niet iedereen op één lijn
- Gedrevenheid
- “drive” om er echt werk van te maken

Thema 3

- Docenten spreken leerlingen aan

Communicatie

- Weinig discussie
- Team informeren
- Team meenemen
- Regelmatig overleg
- Individuele gesprekken met leerlingen
- Verschillende overlegmomenten
- Communicatie
- Collega’s eerder meenemen
- Mensen zich gehoord voelen
- Openheid naar elkaar toe

Thema 4

- Vertrouwen geven

Eigenaarschap

- Perspectief bieden
- Meer sturing vanuit leerling
- Eigen accenten
- Eigenaarschap

Thema 5

- Zelf plannen

Zelfstandigheid

- Team aan zet
- Kinderen leren ontdekken
- Zelf toetsen plannen
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Thema 6

- Elementen uit “oude” onderwijsvorm

Herkenbaarheid van de verandering

- “ Waarom”-vraag
- Verbinding zoeken
- Structuur in de school

Thema 7

- Evaluatie

Proces van invoering van de

- Onderwijsontwikkelgroep

verandering

- Ontwikkeluren personeel
- Kleine stapjes
- Werkgroep
- Praktijkdenken i.p.v. theorieën
- Wetenschappelijke component

Thema 8

- Afwijken van eerste ideeën

Afwijken van de eerste ideeën

- In eerste instantie andere ideeën

Thema 9

- Lesuren afstaan voor inhoud verandering (PLT)

Financiën

- Ontwikkeltijd
- Financiën

Thema 10

- Eindexamens

Innovatiebeleid overheid

- Eerder examen doen
- Regel- en wetgeving
- Regelgeving overheid
- Onderwijswet vormt beperking

Thema 11

- Organisatorische belemmering: twee gebouwen

Organisatie

- School in een school
- Organisatorische elementen
- Klassen, roosters, rapporten.

Thema 12

- Vertrouwen geven

Steun vanuit het management

- Vertrouwen vanuit directie
- Begeleiding
- Faciliterende steun vanuit directie
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Bijlage X Agora: schematisch overzicht analyse – interpretatie – conclusie op basis van de data

(D=docente, L= leerling, O=ouder)
Onderzoeksvraag 1: Wat kan benoemd worden als grote successen bij de invoering van de verandering op de betreffende scholen
School /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

Docent Z: Dat we in het personeelsbeleid ons eigen

Agora:

Personeelsbeleid en betrokkenheid

plan hebben mogen trekken. Bij Agora hebben we

Docenten geven heel duidelijk weer

van alle respondenten (ouders,

gelukkig nog nooit een collega over hoeven te nemen

dat de selectie van collega’s van

leerlingen en personeel) is van

omdat hij of zij op een andere plek boventallig is

groot belang is. Dat resulteert in

belang om een verandering succesvol

geworden. We hebben daarnaast best een flinke

gedreven mensen.

te laten zijn. Docenten voelen zich

selectieprocedure waarbij we collega’s van te voren al

De betrokkenheid van leerlingen en

gesteunde door directie en ervaren

kennis laten maken.

ouders bij het ontwikkelen van

eigenaarschap en autonomie.

Docent Y: de benoemingsadviescommissie bestaat

onderwijs wordt als een groot

De groep van zeven docenten heeft

inderdaad uit collega-coaches, docenten en leerlingen.

voordeel gezien.

zich een jaar lang heel goed kunnen

Docent Y: dat we leerlingen betrekken bij het

Eigenaarschap en autonomie voor

voorbereiden.

ontwikkelen van onderwijs.

leerlingen en docenten is van groot

Aandacht voor het individu wordt

Docent Y: we nemen ouders overal in mee

belang.

gezien als een groot goed op Agora.

Docent Z: de voortgangsmonitor die de voortgang van

Er is op Agora veel aandacht voor de

Leerlingen vinden het belangrijk om

leerlingen bijhoudt. Dit is een digitaal document.

individuele leerling. Zowel de

voor een deel eigen invulling te

Docent Y: Eigenaarschap en autonomie.

coaches, ouders als de leerlingen zien

geven aan het onderwijs. De

dit als een groot succes. De digitale

zelfstandigheid wordt gewaardeerd.

respondent /
vraagnummer
Agora, D, 10

Agora, D, 12
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Agora, O2, 7

Ouder 2: er wordt echt naar het kind gekeken.

voortgangsmonitor helpt om de

Leerlingen gaan met meer motivatie

Agora, D, 14

Docent Z: We zijn bij Agora fors ingestoken. Zeven

leerlingen kort te volgen.

en plezier naar school en dagen

docenten een jaar lang één dag per week vrij

Leerlingen ervaren het als zeer

zichzelf uit. Zelf tijd indelen is een

geroosterd. Niet klein begonnen, maar meteen een hele

prettig dat ze meer ruimte en

groot voordeel.

verandering.

zelfstandigheid krijgen.

Agora, D, 16

Vertrouwen in leerlingen en vertrouwen om te groeien.

Leerlingen geven aan dat ze zichzelf

Agora, O1, 4

Binnen de perken van wat mogelijk is, mag mijn zoon

kunnen uitdagen op hun eigen

zelf kiezen wat hij doet. Daarvoor wordt hij ook zelf

interesse gebied.

verantwoordelijk gemaakt. Dat valt goed bij hem. Het
maakt hem als mens een stuk rijper.
Agora, O2, 7

Ouderparticipatie is een belangrijk element op Agora.

Agora, L1, 4

Dat je zelf dingen kunt plannen. Dat je veel meer
ruimte hebt, veel meer zelfstandigheid. Je leert en
ontwikkelt veel meer.

Agora, L2, 4

Leerling Z: De band met mijn coach is heel belangrijk.
Die begeleiding is persoonlijk.
Leerling Y: Ik krijg veel zelfstandigheid en vrijheid.
Door die vrijheid leer ik nadenken over wat ik wel of
niet moet doen. Dat helpt je niet alleen op school, maar
in je hele leven.
Leerling X: Dat ik uren zelf in kan plannen.
Leerling : ik vind de zelfstandigheid prettig.
Leerling Z: Eigenlijk is het grootste verschil de wil om
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naar school te komen. Hier wil ik heel graag naar
school komen. Dat heb ik bij mijn vrienden, die op
traditionele scholen zitten, niet echt. Die gaan vaak met
tegenzin naar school. Op de basisschool werd ik niet
uitgedaagd. Daar moest iedereen hetzelfde doen en
daar ben ik zelfs een keer in slaap gevallen. Nu kan ik
mezelf uitdagen. Leerling X bevestigd dit.
- leerling X: Je komt er zelf achter, zeker naarmate je
richting het examen gaat werken, dat je zelf
verantwoordelijkheid moet nemen. Je kunt je tijd zelf
indelen. Daar kun je in het begin misbruik van maken,
maar je leert ervan.
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Onderzoeksvraag 1: Wat zijn faalfactoren bij het doorvoeren van de verandering op de drie betrokkene scholen?
School /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

- de experts zijn er maar op bepaalde momenten. Als je

De grote vrijheid zorgt in het begin

Leerlingen denken vanuit praktisch

dan net op dat moment geen tijd hebt, dan moet je

voor een gevoel van vrijheid –

oogpunt vanuit hun eigen zienswijze.

wachten tot volgende week.

blijheid. Een beeld wordt gegeven

De vrijheid wordt als prettig ervaren

- Niekee en Agora zit wel samen in een gebouw maar

dat een groot deel van de leerlingen

maar in het begin ook als knelpunt.

is ook weer niet echt samen.

doet waar hij of zij zelf zin in heeft

Toch blijkt dit noodzakelijk te zijn

- de onderbouw wordt heel erg vrij gelaten. Je ziet vaak

tot dat er wordt toegewerkt naar het

om de leerlingen ervan te

dat deze leerlingen dan gaan rondspringen en worden

examen. De ouder 2 bevestigt dat ze

doordringen dat ze het zelf moeten

dan druk. Je ziet niet echt dat ze lekker aan het leren

zich zorgen maakt dat de laatste twee

doen. Deze aanpak zorgt er

zijn. Ik heb een hele tijd gedacht dat dit niet goed is.

jaar nog veel moet gebeuren.

klaarblijkelijk voor dat veel druk in

Die leerlingen kunnen in die tijd ook belangrijkere

Docenten geven aan dat de werkdruk

de laatste jaren komt te liggen. Dan

dingen doen. Maar aan de andere kant denk ik dat het

erg hoog is en er wordt veel verwacht gaan de leerlingen serieus aan de

ook wel weer goed is dat ze die zelfstandigheid krijgen

van personeel.

slag.

en dat ze uiteindelijke merken dat het hun eigen

Een knelpunt zijn nog de kosten.

De werkdruk is enorm. Dat leidt tot

verantwoordelijkheid krijgen dat ze iets moeten gaan

Men dacht dat dit concept

veel ziekteverzuim. Dit terwijl de

doen. Ik denk dat het iets meer mag worden gepusht.

kosteninteressanter zou zijn.

docenten denken dat het bestuur de

- leerling x: de vrijheid is in het begin heel erg groot.

Verder wordt het centrale examen

gedachte had dat het concept al

Daar heb ik zelf in het begin ook misbruik van

gezien als knelpunt. Dit strookt niet

kosteninteressanter zou zijn.

gemaakt.

met de visie van Agora en levert in

respondent /
vraagnummer
Agora, L1, 6

Agora, L2, 6
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- leerling Z: soms heb je het gevoel dat je hier niks

zekere zin knelpunten op. Want

leert. Maar je leert juist een heleboel. Ook voor de

iedereen moet wel gewoon

eerste jaars. Wanneer die knop om gaat, dan is dat al

eindexamen doen.

een hele wijze les.
Agora, D, 13

- docent Z: drie zaken die we volgens de inspectie
moeten verbeteren: 1 borging van kwaliteit van het
personeel, 2 hoe lang blijven we door gaan in de
begeleiding van kinderen?, 3 alles wat leerlingen doen,
moet geborgd worden.
- docent Y: wat ik heb gemerkt is dat het ziekteverzuim
redelijk hoog is in het team. Dat komt omdat er veel
van je wordt gevraagd. Als één persoon ziek is, moet
de rest harder werken. Dat zorgt soms voor
spanningen.
- docent Y: het past bij hetgeen docent Z net heeft
gezegd. Het examen zoals dat nu wordt gehanteerd past
eigenlijk niet meteen bij onze visie.
- Docent x: het snel bekender worden en de groei zorgt
ervoor dat ouders en leerlingen soms verkeerde
verwachtingen van Agora hebben. Ze geven soms aan
dat Agora te weinig structuur biedt. Maar dat heeft te
maken met andere verwachtingen.
- Docent Z: waar ik bang voor ben is dat er een
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knelpunt gaat komen op het gebied van financiën.
Aanvankelijk was het idee dat deze onderwijsvariant
betaalbaarder en beter organiseerbaar zou zijn. Maar
dat is ons in vijf jaar nog niet gelukt. Ik denk dat het
bestuur had verwacht dat dit op termijn kosteninteressanter zou zijn. Daar ligt nog een uitdaging.
Agora, O1

- Mijn zoon moet over een jaar examen doen. Dat moet
ik nog zien gebeuren. Ik denk namelijk dat ze het wat
onderschat hebben.
- de communicatie is niet heel best. Daarentegen moet
ik melden dat de coach heel benaderbaar is en krijg je
vaak dezelfde dag nog reactie. In het ouderpanel wordt
de communicatie wel nog besproken.

Agora, O2,

- Dat ik het gevoel krijg dat wanneer mijn zoon nu
richting het eindexamen gaat dat hij in twee jaar tijd in
een keer alles moet leren voor zijn eindexamen. Ik
vraag me af of dat voor alle vakken wel haalbaar is.
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Bijlage XI Stella Maris college: schematisch overzicht analyse – interpretatie – conclusie op basis van data

Onderzoeksvraag 1: Wat kan benoemd worden als grote successen bij de invoering van de verandering op de betreffende scholen?
School /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

Leerling Y: Bij het reguliere onderwijs krijg je een

Leerlingen geven aan dat ze het

Leerlingen ervaren de vrijheid en

bepaald aantal opdrachten en die moet je maken. Hier

prettig vinden dat er meer vrijheid en

zelfstandigheid als een succesfactor.

is dat voor het grootste gedeelte niet. Je hoeft ook geen

zelfstandigheid voor ze is.

Daarbij is er minder stress omdat er

oefeningen te maken als je denkt dat je al iets helemaal

Leerlingen ervaren minder stress

geen toetsweken zijn en leerlingen

beheerst.

doordat er niet altijd een verplichting

een toets kunnen maken als ze er echt

Leerling Z: Het is veel minder stressvol. Je hebt veel

is van het aantal opdrachten en

klaar voor zijn. Ouders bevestigen de

meer het gevoel dat je de toets beheerst.

tevens zijn er geen stressvolle

reductie van stress bij GPL-lln.

Leerling Q: Toetsen zijn verdeeld over het hele jaar.

proefwerkweken meer. Ook ouders

Docenten ervaren het als een

Docent Y: Het is fijn dat er een systeem is dat je

bevestigen dit.

succesfactor dat ze veel met de

leerlingen veel meer op maat kunt bedienen. Met name

Docenten vinden het prettig om

leerling bezig kunnen zijn. Zowel op

de coaching. Wat heeft de leerling nodig?

zowel vakinhoudelijk als persoonlijk

persoonlijk vlak als op

Docent X: Je bent echt vakinhoudelijk aan het kijken

veel met de individuele leerling bezig vakinhoudelijk niveau.

én als coach.

te kunnen zijn. Zeer leerlinggericht.

Openheid naar alle betrokkenen over

Docent X: een succesfactor is absoluut openheid

De ouders bevestigen dit en voegen

wat goed en minder goed gaat is

geven: hier zijn we trots op en hier moeten we nog aan

hier aan toe dat de bereikbaarheid

belangrijk.

werken.

van de docenten / coaches heel erg

De veranderaar ziet de gefaseerde

respondent /
vraagnummer
Stella, L, 4

Stella, D, 10
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Stella, O1, 4:

Stella, O2, 4:

- De vrijheid, het idee dat ze eigenaarschap moeten

goed is.

invoer van de verandering als

nemen en dat ze daar de ruimte voor krijgen.

Een succesfactor is de openheid naar

succesfactor. Hij houdt tevens

- De begeleiding is heel erg goed.

eenieder over wat wel en nog niet

rekening met de adaptietheorie van

- zelf kunnen bepalen wanneer ze welk onderwerp in

goed gaat.

Rogers en het ijsbergmodel van Mc
Clelland.

welk tempo ter hand nemen / afsluiten.
- de kleine groepjes.

De veranderaar ziet vooral de

- het directer contact en de directere bereikbaarheid van gefaseerde invoer van de verandering
de docenten. Dat is een heel duidelijk voordeel.

als succesfactor. Daarbij spelen

- het minder van toetsweek naar toetsweek leven. Bij

geduld, de persoonlijkheid van de

regulier is er veel stress rondom de toetsweken. Bij

mens en gedragsverandering van de

GPL is dat niet.

mens een grote rol.

Stella,

- het gefaseerd invoeren van de verandering. Dus het

veranderaar, 7

niet meteen doorvoeren van de verandering voor de

Geduld bij de invoering is ook van
onschatbare waarde.

gehele school. We begonnen met 90 leerlingen in de
brugklas, daarna 288 leerlingen, enzovoorts.
- trainingen: mensen opleiden om dat te doen wat van
hen verwacht wordt.
- de adoptiecategorie van Rogers speelt een rol. Vanuit
dat oogpunt benaderen wij mensen. Dit is een
marketingmodel omtrent de levenscyclus van een
innovatie.
- geduld vanuit de domeincoördinatoren.
- in de persoonlijkheid van mensen, daar heb ik dat
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vooral toegepast.
Stella,

- ben je bij een verandering ervan bewust dat het om

veranderaar, 8

gedragsverandering van mensen gaat. Het model wat
mij ook helpt is het Mc Clelland model: dit is het
ijsbergmodel. David Mc Clelland laat aan de hand van
een ijsberg zien hoe gedragsverandering gerealiseerd
kan worden. Dat model vind ik heel belangrijk: dus als
er zich een probleem voor doet, dan koppel ik dat naar
de visie en ik koppel dat naar beneden naar de
onderbuik van de mensen.
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Onderzoeksvraag 1: Wat zijn faalfactoren bij het doorvoeren van de verandering op de drie betrokkene scholen?
School /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

- Leerling Q: We zijn begonnen met Ipad’s en alles was in

Leerlingen:

Motivatie en beleving van docenten

de portal. Daarna zijn we naar boeken over gegaan. Nu is

De leerlingen zijn in de pilot gestart

voor dit onderwijsconcept maakt of

het dus wel nog zo dat we de boeken niet mee naar huis

en hebben ervaren dat het gedurende

breekt het onderwijs.

mogen nemen. Je kunt ze wel inscannen met foto’s op je

de jaren een heleboel is bijgesteld en

Daarbij is steun en de juiste keuzes

Ipad.

veranderd. Van Ipad naar boeken,

van het management voor

Nu hebben we de boeken op de Ipad. Dat is ook niet echt

van materiaal alleen op de Portal

bijvoorbeeld de inzet van personeel

fijn.

naar losse powerpoints en boeken.

van groot belang. Wie van de

- Leerling Z: de docenten gebruiken dat wat voor hen fijn

De nieuwe docenten gaan op hun

docenten gaat er wel of niet

is. Het werkt niet als we overal foto’s van moeten maken.

eigen manier aan de slag en zo wijkt

deelnemen? Verplicht of vrijwillig.

- Leerling Z: de nakijktijd wordt overschreden. Er is een

het steeds meer af van de

Dat blijken cruciale onderdelen te

nakijktijd van twee weken, maar die wordt door veel

aanvankelijk GPL-principes.

zijn.

docenten niet gehaald. Als je dan een nieuwe toets plant,

Docenten gebruiken dat wat voor

De structuur die nu steeds meer uit

dan heb je de oude nog niet terug en besproken. Als die

henzelf fijn is. Leerlingen missen de

elkaar valt wordt door leerlingen als

toets dan fout is, dan moet je die herkansen.

structuur in GPL.

niet prettig ervaren.

respondent /
vraagnummer
Stella, L, 5

- Leerling Y: toen ik begon was alles chaotisch want we

Ouders en leerlingen lopen er

zijn de pilotgroep, dus dat was te verwachten. Maar om

Zowel ouders als leerlingen geven

tegenaan dat de docenten

eerlijk te zijn hebben we in het begin bijna niks gedaan.

aan dat de veel te lange nakijktijd

verschillende werkwijzen hanteren.

Uiteindelijk kwam het op gang. Maar nu in de derde, zijn

zorgt voor demotivatie van de

Plannen is belangrijk bij GPL maar
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de meeste docenten nieuw. Veel van die nieuwe docenten

leerlingen. Tevens maakt dit het niet

wordt belemmerd doordat docenten

gaan dan ook hun eigen leersystemen liever doen. Dat is

goed mogelijk voor de leerlingen om

toetsen pas na weken teruggeven met

best wel wat geregel. Het zou fijn zijn als iedereen

een planning te maken.

het behaalde cijfer.

ongeveer gelijk zou zijn.

Docenten geven aan dat de

- leerling Y: de Portal wordt ook door docenten zeer

communicatie beter kan.

Verder zorgen organisatorische

verschillend gebruikt. Dat is niet echt handig.

De druk op personeel is hoog. Er zijn

knelpunten ervoor dat het onderwijs

- leerling X: de leerstof staat op heel veel verschillende

nog organisatorische knelpunten die

van GPL niet volledig tot zijn recht

plaatsen. Op het moment dat je kijkt, dan staat daar nu

ervoor zorgen dat werken in

komt.

echt niet alles in. Op dit moment denken docenten dat het

niveaugroepen niet tot uiting komt.

gemakkelijker is om te werken met een boek of een

Het verschil in beleving en motivatie

presentatie, enzovoorts.

vanuit docenten is groot. Dit wordt

- leerling Q: er zit eigenlijk geen structuur meer in het

gezien als een belangrijk knelpunt.

GPL.

Docenten voelen zich eigenaar van

- Leerling Q: we zien vriendjes en vriendinnetjes van het

het geheel of niet.

reguliere onderwijs niet meer omdat wij aparte pauzes

Stella, L, 6

hebben gekregen. Wij mogen niet meer op onze telefoon

Ook de veranderaar geeft aan dat hij

en het reguliere onderwijs mag dat wel nog.

graag alleen met gemotiveerde

- Leerling Z: het is een beetje een school in een school

mensen wil werken. Nu moet hij

geworden. Van regulier naar GPL en andersom worden

docenten verplicht in laten stromen

veel vergelijkingen gemaakt. Leerling Y vult aan: maar

in GPL terwijl ze dat zelf niet willen.

eigenlijk weten we niet hoe het op het reguliere echt eraan

Het management en de MR had in

toe gaat.

eerdere fases hun steun moeten

Er wordt wel naar feedback gevraagd, maar ik heb niet het

uitspreken voor het GPL. Tevens
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Stella, D, 13

gevoel dat daar echt iets mee wordt gedaan.

moeten er snel knopen worden

- Docent X: ik denk dat er wat te weinig aan

doorgehakt door beiden.

communicatie is geweest. Er werd ook wel vaker gezegd
dat andere informatie konden komen halen.
- Docent X: de druk is erg hoog. Iedereen heeft het druk.
Op het moment dat iemand ziek is, dan heb je op een
leerplein van 90 leerlingen en 3 docenten een probleem.
Daar hikken veel mensen tegenaan.
- Docent X: Een aantal organisatorische knelpunten
zorgen ervoor dat leerlingen al snel Latijn en Grieks laten
vallen omdat ze al zoveel talen onder controle moeten
krijgen. Het knelpunt zit dan vooral in het
organisatorische stuk. Dat het organisatorisch moeilijker is
dan voorzien om in niveau-groepen te werken. Daardoor
zitten we nu nog heel erg in de basisgroepen te werken. Er
zijn namelijk al zoveel vakken en zoveel groepen.
- Docent Y: beleving van collega’s is heel divers. Dat
eigenaarschap is heel divers. Je deelt een domein met
collega’s.
Stella, D, 15:

Docent Y: in de praktijk heb je wel veel last van mensen
die niet 100 % willen mee doen. Ook leerlingen hebben
daar last van. Dat is wel een grote zorg.

Stella, O1, 5:

- Als je niet duidelijk een planning maakt, dan krijg je de
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week niet gedraaid. Anders verlaten de leerlingen zich in
een dag op school waarin ze niet veel doen.
- leerlingen moeten plannen, maar de school wijzigt zelf
nog een heleboel zaken op het laatste moment. Op
vrijdagmiddag ontvangen ze dan nog een mail dat a.s.
maandag de lessen toch anders zijn. Dat maakt plannen
voor de leerlingen ook lastig.
- leerlingen weten niet goed hoe ver ze in één schooljaar
moeten komen. Als je niet weet wat je precies moet doen
of afmaken dan kun je ook niet goed plannen. Dat heb ik
al vaker op school aangegeven.
- het tempo van nakijken van de docenten is een groot
nadeel. Soms wachten ze zelfs vijf of zes weken op een
uitslag. Dit werkt ook niet motiverend voor leerlingen.
Stella, O2, 5:

- Het werkt niet motiverend voor leerlingen dat ze zo lang
moeten wachten op een uitslag van een toets. De nakijktijd
van docenten is te lang. De twee weken termijn wordt niet
gehaald.
- de wet en regelgeving belemmerd nog. Bijvoorbeeld de
doorlooptijd van een HAVO kan misschien wel in 4 en
een half jaar. Maar dan moet je ook eindexamen kunnen
doen.

Stella,

- we hebben tot en met juni 2018 een pilot-status gehad.
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veranderaar, 9

Metname bovenbouwdocenten hebben in die tijd zoiets
gehad: dat GPL is speeltuinonderwijs. De pilot-status
zorgde er dus voor dat een aantal mensen dachten dat dit
niet door zou gaan. Daardoor bleef het een beetje hangen.
Ook pas, nadat de pilot-status er vanaf is, is GPL
geaccepteerd door de MR.
- een andere belemmering is het achterblijven van
beslissingen vanuit het management. Er worden niet snel
genoeg knopen doorgehakt. Dat is ook voor het personeel
niet prettig.
- Het management had meer uit mogen dragen dat we naar
iets speciaals op zoek zijn en dat we daar aan werken. Het
GPL had zeker in de beginjaren meer gesteund moeten
worden.

Stella,

- ik zou graag alleen met gemotiveerde mensen werken.

veranderaar,

Mensen die zelf ervoor kiezen. Ik zou graag een nieuwe

12

school willen beginnen en docenten willen werven van
andere scholen. Docenten weten er al vanaf en je krijgt
dan gemotiveerde docenten.
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Bijlage XII Emma college: schematisch overzicht analyse – interpretatie – conclusie op basis van data

Onderzoeksvraag 1: Wat kan benoemd worden als grote successen bij de invoering van de verandering op de betreffende scholen
School /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

Leerling Q: dat als je op TL zit dat we ook HAVO

Leerlingen vinden geven aan dat ze

De leerlingen geven aan dat een

boeken hebben. Zo kun je zien of je TL wel of niet aan

het prettig vinden om op

succesfactor de aandacht voor het

kunt.

verschillende niveau te kunnen

individu is. Zowel voor vakinhoud

Leerling Z: We mogen verschillende richtingen op.

werken.

als situaties die thuis spelen. Dit

Docent Z: belangrijk is draagvlak onder het personeel.

Docenten zijn van mening dat een

wordt door ouders en docenten

Docent Y: het team informeren.

succesfactor bij de communicatie

bevestigd.

Docent Z: het mentorteam is bij ons ook heel

ligt. Het team moet goed

Tijdens de PLT kunnen leerlingen

belangrijk omdat zij het echte contact hebben met

geïnformeerd worden.

werken aan zaken waar ze zelf

leerlingen in de PLT-tijd. De randvoorwaarden worden

Een andere succesfactor volgens

behoefte aan hebben. Dat vinden

steeds beter waardoor we in klas één en twee de

docenten, ouders en leerlingen is de

leerlingen erg prettig. Ze kunnen op

digitale methodes steeds beter kunnen gebruiken. Je

PLT waarin veel aandacht is voor het

eigen niveau werken en dat

kunt als mentor meer in de rol van coach en begeleider

individu. Schoolse zaken en ook

stimuleert.

gaan zitten.

privé-zaken worden daar besproken.

respondent /
vraagnummer
Emma, L, 4:

Emma, D, 10:

Emma, O1, 4:

Verder wordt door de veranderaar

Kortere lestijden. De kinderen kunnen daardoor de
concentratie beter vasthouden.

Verder geeft de veranderaar aan dat

aangegeven dat als succesfactor kan

- er is veel structuur op school.

de structuur op school steeds beter

worden bestempeld dat het team
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Emma, O2, 4

- er zijn individuele gesprekken met de mentor waarin

wordt vormgegeven om de gekozen

meedenkt in de verandering. Het

ook over de thuissituatie gesproken wordt.

werkwijze ook in te zetten. Een

team is aan zet.

- korte lestijden

succesfactor is tevens het team dat

De structuur wordt steeds beter

- kleine klassen

meedenkt in de verandering. Het

vormgegeven en gezet naar de

- de afwisseling van theorie en praktijk

team moet de inhoud eraan geven.

werkwijze zoals die beoogd wordt.

- goede communicatie richting ouders
- ervaren van praktijkvakken op jonge leeftijd.
Emma,

- Ik denk dat het team steeds meer in de gaten krijgt dat

Veranderaar, 7:

zij aan zet zijn. Nu begrijpen mensen dat ze zelf iets
mogen zeggen en bewust moeten nadenken.
- we hebben voor ogen waar we naar toe willen. We
hebben een schoolplan, er is een duidelijke structuur,
we hebben dingen in school verandert hoe we de
leerling nog meer aandacht kunnen geven door middel
van leerlingcoördinatoren.
- de korte lijnen tussen teamleider en mentor waarbij
elke twee weken alle leerlingen uit de klas worden
besproken zijn van groot belang.
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Onderzoeksvraag 1: Wat zijn faalfactoren bij het doorvoeren van de verandering op de drie betrokkene scholen?
School /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

- Leerling X: ze hebben geen muziek meer in het

Leerlingen denken heel praktisch en

Op het Emma college geven

aanbod.

aan hun eigen praktijk: lessen en

docenten aan dat communicatie en

- leerling Q: misschien mogen docenten iets eerder

veiligheid.

steun vanuit de directie van groot

naar buiten komen als we het schoolterrein verlaten.

Docenten geven aan dat

belang is. Het is belangrijk om in

- Docent Z: niet tijdig informeren van het team. Docent

communicatie een sleutelwoord is en

moeilijkere tijden met personeel om

Y bevestigt dit ook.

een enorm knelpunt kan zijn als dit

tafel te gaan zitten en het gesprek aan

- Docent X: besluiteloosheid.

niet goed gebeurt.

te gaan zodat aangepast en

- Docent Y: continuïteit is ook een belangrijk facet.

Verder is continuïteit met gedreven

bijgeschaafd kan worden.

Daar kan school weinig aan doen, maar je ziet hier ook

collega’s van groot belang. De passie

Met gedreven docenten de

dat soms de goede mensen weg moeten gaan. Je hebt

en gedrevenheid van collega’s moet

verandering voor langere tijd dragen

mensen voor langere tijd nodig om iets op te kunnen

bijgeschaafd worden vanuit hogere

is cruciaal.

bouwen.

hand. Wanneer dit niet gebeurt, dan

-Docent Z: het animo bij de mentoren van klas twee

is dit een groot knelpunt.

respondent /
vraagnummer
Emma, L, 6

Emma, D, 13

wordt wat minder. Dus: actie ondernemen. Dat kan niet
alleen komen vanuit de OOG. Dat moet van hoger

De veranderaar geeft aan dat het

niveau komen. Je moet mensen weer stimuleren. Dat

moeilijk is voor mensen om te

kun je doen door mensen in de aula bij elkaar te zetten

veranderen. Het loslaten en durven

en de discussie aan te gaan, kijken wat daar uit komt en

zijn grote stappen.
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daar maatregelen voor te nemen. Communicatie, dat
moeizaam werkt binnen het onderwijs, blijft toch de
succesfactor.
Emma, O1, 5:

Ik heb geen minpunten. Mijn zoon vindt de PLT soms
wel saai.

Emma, O2, 5

Het enige dat mijn zoon ervaart is dat als hij vragen
heeft tijdens de PLT de betreffende docent niet altijd
kan helpen.

Emma,

- Soms is het voor mensen moeilijk om te veranderen.

veranderaar, 9

Het loslaten is soms enorm lastig.
- Angst, het niet durven. kan ik dat wel met mijn
leerlingen zo volbrengen?
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Bijlage XIII Bestuurder SVO|PL: overzicht analyse – interpretatie – conclusie op basis van data

Onderzoeksvraag 1: Wat kan benoemd worden als grote successen bij de invoering van de verandering op de betreffende scholen?
Bestuurder /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

Bestuurder, RB,

Ik denk dat een hele belangrijke succesfactor is dat je

De bestuurder van SVOPL geeft aan

Er worden geen specifieke theorieën

9:

aan iets begint dat als herkenbaar wordt gezien. Dat

dat de verandering een grotere kans

/ modellen benoemd om een

mensen het kunnen herkennen en tegelijkertijd

van slagen heeft wanneer iets

verandering succesvol te laten

geprikkeld worden. Dus met name in het onderwijs

herkenbaar is.

uitpakken.

merk ik dat als je te snel naar voren gaat, dan kan men

Ook als het goed gaat, moeten

De “waarom”-vraag moet voorop

het niet meer plaatsen. Er moet dus een zekere

scholen zichzelf dwingen om te

staan en goed te verklaren zijn. Het

herkenbaarheid zijn van dingen die je al weet, met

veranderen. Schoolleiders hebben

verhaal dat daarbij past is cruciaal.

dingen die je al had.

daarin een hele belangrijke rol. Het is

Daarbij moet dezelfde taal worden

- mijn ervaring is dat woorden vaak heel belangrijk zijn

van belang om collega’s de ruimte te

gesproken die herkenbaar is voor alle

bij veranderen. Je moet dezelfde taal spreken, dezelfde

geven zich te ontwikkelen en te

respondenten. Te hard van stapel

begrippen gebruiken.

groeien.

lopen zorgt ervoor dat je het niet

Bestuurder, RB,

- Je moet jezelf dwingen , ook als het goed gaat met

Verder moet je heel goed kunnen

meer volgt en je mensen kwijt raakt.

10:

datgene wat je hebt.

uitleggen “waarom” de verandering

Schoolleiders hebben een belangrijke

- Je moet als schoolleider heel erg goed in de gaten

wordt ingezet en dit kunnen

rol om te bewaken dat het proces

hebben wat je team aan kan op dit moment. Wat heeft

uitleggen.

verloopt zoals het zou moeten

Initialen /
vraagnummer

mijn team nodig om die volgende stap te maken.

verlopen.
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- Schoolleiders moeten veel meer gebruik maken van
de kwaliteiten die bij docenten aanwezig zijn.
- Wij stimuleren collega’s om zich te blijven
ontwikkelen.
Bestuurder, RB,

- De “waarom”-vraag is in onderwijsverandering heel

13:

erg essentieel. Want als je die vraag niet kunt
beantwoorden, dan ga je een heel moeilijk traject in.
- Verder is story-telling heel erg belangrijk. Bij storytelling hoort heel erg dat je over de waarom-vraag heel
erg goed hebt nagedacht en dat je het heel erg goed
onder woorden kunt brengen.
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Onderzoeksvraag 1: Wat zijn faalfactoren bij het doorvoeren van de verandering op de drie betrokkene scholen?
Bestuurder /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

Bestuurder, RB,

- waar je veel last van hebt, zijn beelden die gevormd

Beelden uit het verleden zorgen voor

Volgens deze bestuurder zijn de

12

zijn. Het verleden blijft vaak terug komen.

knelpunten.

beeldvorming die mensen in het

- In het voortgezet onderwijs zie ik een zekere naar

Het voortgezet onderwijs kent een

verleden hebben opgebouwd en

binnen gerichtheid: “wij hebben het hier goed met

zekere mate van naar binnen

overtuiging cruciaal. Verder is het

elkaar”. Het kwade zit buiten en het goede zit binnen.

gerichtheid. Daarmee denkt men dat

van groot belang om de juiste

Dat is wel iets waar je last van hebt.

alles dat van buitenaf komt niet goed

herkenbare taal voor mensen te

- Mensen denken vaak dat innovaties die worden

is of dat daar verkeerdere

spreken en de “waarom”-vraag

voorgesteld bezuinigingen zijn.

bedoelingen achter zitten (het kwade)

duidelijk uit te kunnen leggen. Is dat

- Weinig mensen hebben de mogelijkheid om zichzelf

dat wat “binnen” de school is, dat dit

niet het geval, dan wordt het een

en de organisatie te vergelijken met andere organisaties

wel goed is. Zo wordt er vaak

moeilijke zaak.

en wat aan andere organisaties gevraagd wordt. Men

bedacht dat een innovatie een nieuwe

heeft weinig mogelijkheden gezien hoe het anders kan.

bezuiniging is.

- onderwijs wordt vaak gezien als een hele beperkte

Zolang je zelf niet kunt uitleggen

wereld.

“waarom” dat je iets wilt

Bestuurder, RB,

- je moet de “waarom”-vraag kunnen uitleggen. Als je

veranderen, dan lukt het ook niet.

13

dat niet kan, dat wordt elke verandering een hele

Initialen /
vraagnummer

moeilijke zaak.
- de verkeerde woordkeuze (story-telling) kan al bij
78

Veranderen binnen het onderwijs

mensen de rem erop gooien.

79

Veranderen binnen het onderwijs

Bijlage XIV Bestuurder SOML: overzicht analyse – interpretatie – conclusie op basis van data

Onderzoeksvraag 1: Wat kan benoemd worden als grote successen bij de invoering van de verandering op de betreffende scholen
Bestuurder /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

- Dat je een duidelijk verhaal hebt als schoolleider. Je

Het verhaal over groei en

Een duidelijk verhaal, gedreven

moet een duidelijk verhaal hebben. Dat noemen we een

ontwikkeling moet duidelijk zijn.

mensen die zich gewaardeerd voelen

visie. Maar ik noem dat een verhaal dat je hebt, dat

Mensen moeten er een positief

en dat ook echt zo ervaren, dat zorg

gaat over groei en ontwikkeling van mensen. Dat is

gevoel bij hebben, dan gaan ze er

voor een gedreven team dat zich

belangrijk. Niet over managementsystemen en / of

graag mee verder. Daarbij speelt

blijft ontwikkelen. De mensen die

structuren.

beleving en toewijding een

ermee aan de slag gaan moeten dit

- we willen altijd het gevoel dat we het goed hebben

belangrijke rol. Iedereen moet

vanuit zichzelf heel erg graag willen.

gedaan. Als je zo iedereen naar huis kunt sturen, dan

beleven, ervaren en echt het gevoel

komen ze de dag daarna graag terug. Geef mensen

hebben dat zij en hèt er toe doet.

Voor de leerlingen moet het

vertrouwen.

Betekenisvol moet zorgen voor een

onderwijs betekenisvol zijn zodat ze

- Schrijf het pas op als het werkt.

intrinsieke drive om hier verder mee

intrinsiek gemotiveerd worden om de

Bestuurder, JF,

- Een stukje beleving van mensen. Beleving van je

te gaan.

volgende dag weer terug te komen.

10:

leerlingen, ouders en van je leraren. Beleving, ervaring,

Mensen die met de verandering aan

het gevoel hebben dat je en hèt er toe doet.

de slag gaan moeten dat zelf graag

- Onderwijs hoeft niet altijd leuk te zijn, dat klopt maar

willen.

Initialen /
vraagnummer
Bestuurder, JF, 9:

het moet wel betekenisvol zijn. Om zes uur ’s morgens
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opstaan vind ik niet altijd leuk. Maar ik vind het wel
voldoende betekenisvol om het te doen omdat ik dan
aan mijn mooie werk weer kan beginnen.
Bestuurder, JF,

- mensen die met de verandering aan de slag zijn

11:

gegaan, die willen dat zelf ook.
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Onderzoeksvraag 1: Wat zijn faalfactoren bij het doorvoeren van de verandering op de drie betrokkene scholen?
Bestuurder /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

Bestuurder, JF,

- Dat kan de publieke opinie zijn die iets van die

De grootste faalfactor ben jezelf, met

Het team moet in staat zijn (eigen

12

verandering vindt. Die kan je echt in de weg zitten.

je eigen team. Met je team moet je

kwaliteit), in staat worden gesteld

Inmiddels hebben we een klimaat waarbij die publieke

dicht bij je verhaal van leren en

(door management) en gesteund

opinie toch steeds meer modernisering omarmt.

ontwikkelen blijven, dus dicht bij je

worden om de visie te blijven

- Maar de grootste faalfactor, dat zijn wij, dat is ons

visie. Zodra je daar vanaf wijkt, is

uitdragen. Steun en vertrouwen voor

team. Als we niet in staat zijn om een zekere kwaliteit

het einde zoek. Niemand weet dan

het team is van groot belang.

te bieden op onderdelen uit die visie zoals het

meer waar hij / zij aan toe is.

Afwijken van of zwalken rondom de

versterken van die zelfregulatie en het voeren van

Het team moet de kwaliteit leveren in

visie is een grote faalfactor.

goede coachgesprekken. Het zorgen dat kinderen die

relatie met de leerlingen.

Initialen /
vraagnummer

de volle kennis die in de wereld voor handen ligt ook
kunnen bestrijken. Kinderen weten niet wat ze niet
weten.
- de grootste faalfactoren die zitten bij onszelf. Zolang
we kunnen laten zien dat we het goed doen en de
processen in de greep hebben, dat we kwaliteit leveren
in relatie met dat kind, om hem verder te brengen in
zijn leven, dan maak ik mij nergens zorgen over.
- van de visie afwijken. Zwalken van je eigen visie, dan
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weet niemand meer waartoe ze op aarde zijn en dan
houdt het op. Het verhaal moet echt duidelijk zijn: daar
doen we het voor. Als je daar vanuit gaat, dan is het
einde zoek. Alles gaat dan een andere richting uit.
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Bijlage XV Expert BCO: overzicht analyse – interpretatie – conclusie op basis van data

Onderzoeksvraag 1: Wat kan benoemd worden als grote successen bij de invoering van de verandering op de betreffende scholen?
Expert /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

- De relatie tot de inhoud die je als docent hebt, daar

De docenten moeten de meerwaarde

Deze expert geeft aan dat het van

moet de winst zitten.

inzien voor hun eigen vak.

groot belang is om rekening te

- Vanuit het perspectief van het VO: docenten hebben

Verder is een succesfactor wanneer

houden met de situatie zoals die op

vaak een vak gekozen vanuit hun eigen kwaliteiten. De

een visie die op een gegeven moment

de school aanwezig is. De

vraag is of de verandering die je laat plaatsvinden in te

wordt geschreven over de

verandering moet aansluiten bij het

passen is in de inhoud en de procedures die bij het vak

verandering ook echt de realiteit en

aanwezige primaire proces. Het

horen. Wat is dan de meerwaarde van de verandering.

dagelijkse praktijk raakt. Het moet

verhaal moet herkenbaar zijn en

- Op de eerste plaats moet er aangesloten worden bij

een herkenbaar verhaal zijn voor alle

blijven. Verder moet er rekening mee

het primaire proces zoals dat in een bepaalde situatie is.

respondenten binnen een school.

worden gehouden wat de bereidheid

Neem de comfortzone als uitgangspunt!

De verandering moet aansluiten bij

is om te veranderen.

- een goede visie is echt schrijven wat je doet. Maak er

het primaire proces, bij de

niet iets van dat niet bereikbaar is.

comfortzone.

- mensen moeten het voldoende kunnen vertalen naar

Rekening houden met de situatie op

hun eigen praktijk en de meerwaarde ervan zien.

de betreffende school: de

- het is een weg van de lange adem. Het is ook een weg

veranderingsbereidheid,

van bewuste onzekerheid. Je moet daar niet voor

veranderingscapaciteit en

weglopen. Het is ook een weg van het vieren van

veranderingsmogelijkheid binnen de

organisatie /
vraagnummer
Expert, BCO, 4:

Expert, BCO, 6:

Expert, BCO, 7:
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verschillen de in school.

school goed bekijken. Als dat

- Je moet je energie niet alleen bij jezelf vandaan halen,

aansluit bij de verwachtingen, dan

maar zeker ook bij de ander. Juist die ander moet

kan dit zorgen voor succes.

veranderen.
- je kunt ook leiding geven aan veranderen in het
voortgezet onderwijs door te kijken naar wat de
geaccepteerde marge van veranderingscapaciteit,
veranderingsbereidheid, veranderingsmogelijkheid
binnen de school is.
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Onderzoeksvraag 1: Wat zijn faalfactoren bij het doorvoeren van de verandering op de drie betrokkene scholen?
Expert /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

- Daar waar een verandering niet wordt gezien als een

De verandering moet door het

Faalfactoren ontstaan door de

ondersteuning / verbetering van het pedagogisch

personeel worden ervaren als een

mensen uit de praktijk, veelal de

didactisch handelen van die docent in relatie tot zijn

verbetering of als een ondersteuning.

docenten, over te slaan in de

leerling, dan kan dat leiden tot een faalfactor.

Een uniform proces is gedoemd te

voorbereidende fase van een

- Als verondersteld wordt dat veranderen een massaal

mislukken doordat er geen ruimte is

verandering. Praten over mensen in

uniform proces is dan is het moeilijk om personeel erin

voor de daadwerkelijk situatie zoals

plaats van met mensen werkt niet.

mee te krijgen even als:

die er al is.

Het in eerste instantie uitdenken van

- het als de dominante structuur de macht /

Faalfactoren als resultaatgerichte

een verandering op papier is

dwangstructuur wordt gebruikt.

benadering in plaats van

gedoemd te mislukken.

- tegenwoordig worden docenten vaak afgerekend of

ontwikkelingsgericht staan een

Mensen van buitenaf verwachten

beoordeeld op resultaten en niet op wat hen beweegt.

verandering soms in de weg.

veel, maar laat dat niet leidend zijn

Er wordt dus vooral gesproken in termen van prestatie.

Een verandering vanaf papier laten

om te grote plannen te maken die niet

De resultaatbenadering krijgt dan meer ruimte dan de

ontstaan en dan plannen is

meer passen bij de praktijk.

ontwikkelbenadering. Wanneer docenten dat zo

onmogelijk maar toch een

Want deze grote uniforme plannen

ervaren, dan reageert een docent ook strategisch:

veelgemaakte fout.

passen niet bij alle situaties en

Wat wil die ander horen? Wat wil die ander zeggen?

Laat je niet beïnvloeden door de

hebben grote kans om te mislukken.

- een faalfactor is dat een management, bestuurders of

buitenwacht.

organisatie /
vraagnummer
Expert BCO, 8:

Expert, BCO, 9:

Expert BCO, 11:

een Raad van toezicht denk dat een verandering een
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vermaakbaarheid van de samenleving is. Vertrekken
vanuit het idee: als je iets op papier schrijft en dat
vervolgens plant, dan gebeurt dat ook zo. De groei die
in het voortgezet onderwijs al is gemaakt, maar die nog
veel meer dient worden uitgevoerd is te luisteren naar
het primaire proces. Luister naar het werkveld.
- te hoge doelen stellen is een faalfactor.
Expert, BCO, 12:

- een faalfactor is je te laten beïnvloeden door de
buitenwacht. Mensen die meer verwachten. Maar dan
ga je voor waaihout: dat groeit snel en het knakt snel
weer om. Dat is niet mijn insteek. Ik ga voor langzame
groei, waarbij die groei minder snel in de tijd gaat maar
wel meer bestendig is in die organisatie. Daarbij is de
plek der moeite dominant en niet het vlugge gewin.
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Bijlage XVI Expert KPC: overzicht analyse – interpretatie – conclusie op basis van data

Onderzoeksvraag 1: Wat kan benoemd worden als grote successen bij de invoering van de verandering op de betreffende scholen?
Expert /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

- gevoel van urgentie moet er zijn om de verandering te

Iedereen moet het belang van de

De waarom-vraag is wederom

laten slagen.

verandering inzien, wil deze slagen.

belangrijk om het belang in te zien en

- Het onderwijs is nogal individualistisch, maar voor de

Daarbij moet er een wederwijds

duidelijk te kunnen maken.

verandering is het wel van belang dat het hele systeem

respect zijn tussen bestuurder /

Er moet wederzijds respect zijn voor

van binnenuit wordt veranderd. Dat wil onder andere

middenmanagement en bijvoorbeeld

en door alle respondenten.

zeggen dat het van belang is dat het management op

leraren. De bestuurder moet de

Men moet beseffen dat verschillende

staat voor de mening van leraren. Omgekeerd moeten

docenten zien als een zeer

mensen verschillend benaderd

de leraren ook ontvankelijk zijn voor het management

belangrijke partner.

moeten worden. Ben daarbij gevoelig

en gehoor geven aan oproepen. De visie van de

Alle respondenten moeten aan boord

voor de verschillende signalen die

bestuurder of middenmanager moet gedeeld worden.

zijn. Zowel ouders, leraren als

vanuit verschillende mensen komen.

Een leermeester van mij noemde dat wederzijdse

leerlingen moeten meedenken en

aantrekkelijkheid.

mee gaan in de verandering.

- de manager / bestuurder / onderwijsontwikkelaar

Er zijn altijd collega’s die sneller

moet de docenten erkennen als een hele belangrijke

meegaan in de verandering. Er zijn

bron en de leraar moet andersom respect hebben voor

ook achterblijvers. Die hebben een

de leidinggevende. Als dat wederzijds respect er is en

andere benadering nodig.

organisatie /
vraagnummer
Expert, KPC, 4:

een professionele cultuur aanwezig is, dan kun je gaan
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veranderen in een actie-leertraject. Andere technieken
leiden vaak tot veel technieken en bureaucratie.
- je moet alle respondenten aan boord hebben, dat wil
zeggen dat je niet zomaar een school kunt binnen
wandelen (als externe veranderaar) en dan dingen gaan
veranderen. Zo werkt het niet.
- Eigenaarschap lijkt een toverwoord te zijn, maar dit is
daadwerkelijk van groot belang.
- Veranderen in het onderwijs is ingewikkeld, maar het
is zeker niet onmogelijk. Het is vooral van belang dat
iedereen respect heeft voor elkaar, mede
eigenaarschap, samen leren.
Expert, KPC, 6:

- Ik vind het belangrijk dat je aandacht hebt, even los
van trucs en managementtools die je daarin hebt, dat je
echt actief aandacht voor iemand hebt. Ben gevoelig
voor signalen (emphatisch zijn).
- zelfbetrokkenheid: mensen willen graag weten wat
deze verandering voor hen zelf betekent.
- een volgende stap is taakbetrokkenheid: als iemand
bijvoorbeeld zegt “ ik snap dat het van belang is dat
leren en ICT nodig is, maar ik kan er eigenlijk niet zo
goed mee omgaan.” Dat wil zeggen dat er vertrouwen
is en daar kun je iets mee doen.
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- als laatste moet je de resterende collega’s motiveren
om mee te gaan in de verandering.
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Onderzoeksvraag 1: Wat zijn faalfactoren bij het doorvoeren van de verandering op de drie betrokkene scholen?
Expert /

Uitspraken

Interpretatie

Conclusie

- Ik zou zeggen “solutions seeking the problem”, als je

Vooraf bedachte veranderingen of

De expert van het KPC heeft een

al bedacht hebt hoe het zou moeten gaan en je wil

aanpak gaan beiden niet

aantal knelpunten benoemd. Ook hier

kijken of je dat onder het personeel kunt wegzetten dan

functioneren. Ze moeten uit de eigen

komt een groot gedeelte erop neer

is dit een voorbeeld van dat die urgentie / noodzaak er

praktijk komen.

dat een duidelijke communicatie en

niet is.

Communiceer daarbij heel duidelijk.

aanvoelen van de werkvloer van

- tevens is het een faalfactor als je te veel voor de

Voel de mensen uit de praktijk aan.

groot belang is.

partijen uit gaat lopen.

Als zij er baat bij hebben, dan is dat

Het invoeren van een verandering

- één van de faalfactoren is dat je het zicht op de

positief.

kost veel aandacht. Aandacht van de

doelgroep verliest. Waar doen we het allemaal voor?

Neem de tijd voor een verandering.

veranderaar voor de mensen die

Goed onderwijs is onderwijs dat werkt, wat deugt en

Denk in verschillende schooljaren.

ermee moeten werken. Alle ideeën

dat deugt doet. Daar hebben die faalfactoren ook mee

Handelen zonder draagvlak staat

moeten gedragen worden.

te maken. Als je onvoldoende op waarheidberust-

synoniem aan mislukken.

Communicatie is een belangrijk

organisatie /
vraagnummer
Expert, KPC, 8:

geïnformeerd bent of onvoldoende praktijkervaring

sleutelwoord. Met de botte bijl

meeneemt, dan gaat het niet lukken.

handelen brengt in onderwijsland

- Als de verandering niet gekoppeld is aan regels en

meestal niet veel goeds.

afspraken die je met elkaar hebt zoals normen en
waarden die van belang zijn voor de omgeving waarin
je gaat veranderen, dan deugt het niet. Als het niet
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deugt, dan gaat het niet werken.
- Uiteraard gaat het ook nooit werken als je een enorme
verandering in gang zet en de buitenwacht heeft er niks
aan.
- voor veranderen moet je de tijd nemen. Niet maar één
schooljaar. Voltooi de totale verandering in
verschillende jaren.
Maar een toverformule voor veranderen is er niet.
Expert, KPC, 10:

- ga er niet met de botte bijl doorheen, maar voel de
situatie goed aan.
- mensen willen wel veranderen, maar mensen willen
niet graag veranderd worden.
- een faalfactor is een vooraf uitgestippelde route
bewandelen zonder daar vanaf te stappen.
- Als het nut van de verandering niet duidelijk is dan
zal het mislukken.

Expert, KPC, 11:

- handelen zonder respect.
- zonder draagvlak aan de slag gaan.
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Bijlage XVII: Resultaten: succesfactoren voor veranderen in de praktijk

Samenvattende succesfactoren

Benoemd door:

Thema 1 Personeelsbeleid:
- Een succesfactor is dat we het personeelsbeleid

Agora, D, 10  Docent Z, Y

zelf mochten vormgeven. De personeelsleden
konden we zelf selecteren.
- Docenten kregen ruim de tijd om over de

- Agora, D, 14  docent Z

verandering na te denken.
- Trainingen: mensen opleiden om dat te doen

- Stella, veranderaar, 7

wat van hen verwacht wordt.
- je moet als schoolleider heel erg goed in de

- Bestuurder, RB, 10.

gaten hebben wat je team aan kan op dit moment.
Wat heeft het team nodig om die volgende stap te
maken.
- maak gebruik van de kwaliteiten die in een

- Bestuurder, RB, 10.

team aanwezig zijn.
- Een stukje beleving van mensen. Beleving van

- Bestuurder, JF, 10.

je leerlingen, ouders en van je leraren. Beleving,
ervaring, het gevoel hebben dat je en hèt er toe
doet.
Thema 2 Bereidheid / gedrevenheid:
- Gedreven personeel.

- Agora, D, 10  Docent Y, Z

- Er moet draagvlak zijn onder het personeel

- Emma, D, 10  Docent Z.

- mensen die met de verandering aan de slag zijn

- Bestuurder, JF, 11.

gegaan, die willen dat zelf ook.
- Vanuit het perspectief vanuit het VO: docenten

- Expert, BCO, 4.

hebben een vak gekozen. De vraag is of de
verandering die je laat plaatsvinden in te passen
is in de inhoud en de procedures die bij het vak
horen. Er moet een meerwaarde zijn.
Thema 3 Communicatie:
- het team informeren.

Emma, D, 10  docent Y.

- een succesfactor is dat je openheid van zaken

Stella, D, 10  Docent X.

geeft: hier zijn we trots op en hier moeten we nog
aan werken.
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- Je moet alle respondenten aan boord hebben.

Expert, KPC, 4.

Ouderparticipatie / leerling participatie:

Agora, D, 10

We nemen ouders en leerlingen mee in de

Agora, O2, 7

verandering.
Thema 4 Eigenaarschap:

Agora, D, 10

Eigenaarschap en autonomie voor leerlingen en

Agora, L2, 4  leerling X.

docenten

Stella, O1, 4.
Stella, O2, 4.

- het team krijgt meer in de gaten dat ze zelf aan

Emma, veranderaar, 7.

zet zijn.
- Eigenaarschap lijkt een toverwoord te zijn,

Expert, KPC, 4.

maar dit is daadwerkelijk van groot belang.
- Veranderen in het onderwijs is ingewikkeld,

- Expert, KPC, 6.

maar het is zeker niet onmogelijk. Het is vooral
van belang dat iedereen respect heeft voor elkaar,
mede eigenaarschap en samen leren.
Oog voor het individu:

- Agora, O2, 7

- Er wordt echt naar het kind gekeken.

- Agora, D, 12  Docent Z

- voortgangsmonitor wordt gebruikt
- Het is fijn dat er een systeem is waarmee je de

- Stella, L, 4  docent Y en X.

leerling op maat kunt bedienen.
Thema 5 Zelfstandigheid en zelf plannen:
- Dat je als leerling veel meer zelfstandigheid

-

Agora, L1, 4

hebt en zelf dingen kunt plannen.

Agora, L2, 4  leerling Y, X

- Door die zelfstandigheid en eigen keuzes die je

-Agora, L2, 4  leerling Z en X.

kunt maken heb ik weer zin om naar school te
komen.
- Je hoeft geen oefeningen perse te maken als je

Stella, L, 4  leerling Y.

dat al beheerst.
Toetsbeleid:
- minder stressvol. Als je de toets maakt, dan heb

Stella, L, 4  Leerling Z en Q

je echt het gevoel dat je de toets beheerst. De

Stella, O2, 4.

toetsen zijn verdeeld over het jaar.
Vertrouwen in leerlingen en vertrouwen om te

Agora, D, 16

groeien.
Begeleiding:
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Relatie tussen docent / coach en leerling:
- De band met de coach is een belangrijke

Agora, L2, 4  leerling Z

succesfactor. De begeleiding is persoonlijk.
- de begeleiding is heel erg goed.

Stella, O1, 4.

- de directe bereikbaarheid en het directe contact

Stella, O2, 4.

met docenten en coaches is heel erg goed.
- Er zijn individuele gesprekken met de mentor.

Emma, O1, 4.

Thema 6 Herkenbaarheid
- een hele belangrijke succesfactor is dat je aan

Bestuurder, RB, 9.

iets begint dat als herkenbaar wordt gezien.
Herkenbaar en tegelijkertijd geprikkeld worden.
- duidelijk verhaal.

Bestuurder, JF, 9.

- op de eerste plaats moet er aangesloten worden

Expert, BCO, 6.

bij het primaire proces zoals dat in een bepaalde
situatie is. Neem de comfortzone als
uitgangspunt!
- een goede visie is echt schrijven wat je doet.

Expert, BCO, 6.

- gevoel van urgentie moet er zijn om de

Expert, KPC, 4.

verandering te laten slagen.
Kleine groepjes

Stella, O2, 4.

Thema 7 Invoeren van de verandering:

Stella, veranderaar, 7

- Het gefaseerd invoeren van de verandering. Dus
niet meteen doorvoeren van de verandering voor
de gehele school.
- de adoptietheorie van Rogers speelt een rol.
Vanuit dat oogpunt benaderen wij mensen.
- geduld is verder een belangrijk aspect.
- het gaat om gedragsverandering van mensen.

Stella, veranderaar, 8.

Het model van Mc Clelland (ijsbergmodel) helpt
daarbij.
- we hebben duidelijk voor ogen waar we naar

Emma, veranderaar, 7.

toe willen.
- Je moet een duidelijk verhaal hebben als

- Bestuurder, JF, 9.

schoolleider die gaat over groei en ontwikkeling.
- mijn ervaring is dat woorden vaak heel erg

- Bestuurder, RB, 9.

belangrijk zijn bij veranderen. Je moet dezelfde
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taal spreken en dezelfde begrippen gebruiken.
- De “waarom”-vraag is in onderwijsverandering
heel erg essentieel. Als je die vraag niet kunt

- Bestuurder, RB, 13.

beantwoorden dan ga je een heel moeilijk traject
in. Daarbij is “story-telling” erg belangrijk.
- je moet je energie niet alleen bij jezelf vandaan

- Expert, BCO, 7.

halen, maar zeker ook bij de ander. Juist die
ander moet veranderen.
- het is een weg van de lange adem. Het is ook

- Expert, BCO, 7.

een weg van bewuste onzekerheid. Je moet daar
niet voor weglopen. Het is ook een weg van het
vieren van verschillen in de school.
- je kunt ook leiding geven aan veranderen in het

- Expert, BCO, 7.

VO door te kijken naar wat de geaccepteerde
marge van veranderingscapaciteit,
veranderingsbereidheid,
veranderingsmogelijkheid binnen de school is.
- Het onderwijs is nogal individualistisch, maar

Expert, KPC, 4.

voor de verandering is het wel van belang dat het
hele systeem van binnenuit wordt veranderd. Dat
wil o.a. zeggen dat het van belang is dat het
management open staat voor de mening van
leraren. Andersom moet er ook gehoor zijn. Dat
wordt wederzijdse aantrekkelijkheid genoemd.
- managers / bestuurders /

Expert, KPC, 4.

onderwijsontwikkelaars moet de docenten
erkennen als een hele belangrijke bron en de
leraar moet andersom respect hebben voor de
leidinggevende. Als dat wederzijds respect er is
en een professionele cultuur aanwezig is, dan kun
je gaan veranderen in een actie-leertraject.
- emphatisch vermogen, aandacht hebben en

Expert, KPC, 6.

zelfbetrokkenheid en een volgende stap is
taakbetrokkenheid.
- er zijn voorlopers en volgers.

Expert, KPC, 6.
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Thema 11 Organisatie:
- door de korte lestijden kunnen kinderen beter de Emma, O1, 4.
concentratie vasthouden.
- er is veel structuur op de school.

Emma, O1, 4.

- de korte lijnen tussen teamleider en mentor.

Emma, veranderaar, 7

Betekenisvol
- Onderwijs hoeft niet altijd leuk te zijn, dat klopt

-Bestuurder, JF, 10.

maar het moet wel betekenisvol zijn. Om zes uur
’s morgens opstaan vind ik niet altijd leuk. Maar
ik vind het wel voldoende betekenisvol om het te
doen omdat ik dan aan mijn mooie werk weer
kan beginnen.
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Bijlage XVIII: Resultaten: faalfactoren voor veranderen in de praktijk

Faalfactoren voor veranderen uit de praktijk:

Samenvattende faalfactoren

Benoemd door:

Thema 5 Te veel ruimte / zelfstandigheid:
- De onderbouw wordt heel erg vrij gelaten. Dit

Agora, L2, 6  Leerling Z en X.

kan aan de ene kant bestempeld worden als
faalfactor omdat ze dan druk worden, misbruik
maken van de ruimte die ze krijgen en niet weten
wat ze precies moeten doen. Aan de andere kant
helpt dat ook om later in te kunnen zien dat ze
het zelf moeten doen.
- door de vele zelfstandigheid heb je soms het

Agora, D, 13.

gevoel dat je niks leert. Dat is echter niet zo.
- leerlingen moeten een duidelijke planning

Stella, O1, 5.

maken, als ze dat niet doen, dan verliezen ze
zomaar een hele dag.
De experts zijn beperkte tijd aanwezig

Agora, L1, 6

Borging van kwaliteit

Agora, D, 13  Docent Z

Mogelijk te lang leerlingen begeleiden.

Agora, D, 13  Docent Z

Alles wat kinderen doen, moeten we op de een of

Agora, D, 13  Docent Z

andere manier borgen. Dat gebeurt nu nog niet
optimaal.

Thema 10 Innovatiebeleid overheid
Het centrale examen (CE) past niet meer bij de

Agora, D, 13  docent Y en Z.

visie van onze school.
- Dat ik het gevoel krijg dat mijn zoon nu richting - Agora, O2
het eindexamen gaat, dat hij in twee jaar tijd in
een keer alles moet leren voor zijn eindexamen.
Thema 9 Financiën:

Agora D, 13  Docent Z.

- Aanvankelijk was het idee dat deze
onderwijsvariant betaalbaar en beter
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organiseerbaar zou zijn.
- mensen denken vaak dat innovaties die worden

- Bestuurder, RB, 12.

voorgesteld bezuinigingen zijn.
Thema 8 Afwijken van eerste ideeën:
- we begonnen met Ipad’s, alles was in de portal,

Stella, L, 5  leerling Q, Z.

daarna zijn we naar boeken over gegaan. Nu
hebben we ook boeken op de Ipad.
- Als je de “waarom”-vraag niet kunt blijven

Bestuurder, RB, 13. Expert, KPC, 10.

beantwoorden dan wordt het een moeilijke zaak.
- van de visie afwijken, zwalken van je eigen

Bestuurder, JF, 12.

visie. Het verhaal moet duidelijk zijn en blijven,
Als je daar vanuit gaat, dan is het einde zoek.
Alles gaat dan een andere richting uit.
- zicht op doelgroep verliezen en onvoldoende

Expert, KPC, 8.

aansluit bij de praktijk.
Nakijktijd van docenten is enorm lang. Veel te

Stella, L, 5  leerling Z.

lang. Dat werkt niet motiverend en leerlingen

Stella, O1, 5.

kunnen hierdoor soms niet verder.

Stella, O2, 5.

Thema 1 Personeelsbeleid:
- Er komen, nu we in de derde zitten, steeds meer

Stella, L, 5  leerling Y, X, Q.

nieuwe docenten bij. Die passen hun eigen
leersysteem toe. Het zou fijner zijn als er één lijn
wordt aangehouden. Hierdoor zit er minder
structuur meer in het GPL.
- de beleving van collega’s is heel divers.

- Stella, D, 13  docent Y.

- in de praktijk heb je veel last van docenten die

- Stella, D, 15,  docent Y.

niet honderd procent willen mee doen. Ook
leerlingen hebben daar last van. Dat is wel een
grote zorg.
- ik zou graag alleen met gemotiveerde mensen

- Stella, veranderaar, 12.

werken. Mensen die ervoor kiezen om hier te
werken.
- het animo bij mentoren van klas twee wordt

- Emma, D, 13  docent Z.

minder.
- de grootste faalfactor dat zijn wij, dat is ons

- Bestuurder, JF, 12.

team. Als we niet in staat zijn om een zekere
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kwaliteit te bieden (zelfregulatie,
coachgesprekken).
Ziekteverzuim
- is redelijk hoog.

Agora, D, 13  Docent y.

- De druk is erg hoog.

Stella, D, 13  Docent X.

Motivatie:
- daar waar een verandering niet wordt gezien als

- Expert, BCO, 8. Expert, KPC, 11.

een ondersteuning / verbetering van het
pedagogisch didactisch handelen van die docent
in relatie tot zijn leerling, dan kan dat leiden tot
een faalfactor.
- als de verandering een massaal uniform proces

- Expert, BCO, 8.

is, dan is het moeilijk om personeel erin mee te
krijgen.
- het als de dominante structuur de macht /

- Expert, BCO, 8.

dwangstructuur wordt gebruikt.
Feedback:
- er wordt wel naar feedback gevraagd, maar ik

Stella, L, 6

heb niet het gevoel dat daar echt iets mee wordt
gedaan.
Thema 3 Communicatie:
- te weinig communicatie geweest.

- Stella, D, 13  docent X.

- leerlingen weten niet goed hoe ver ze in een

- Stella, O1, 5.

schooljaar moeten komen.
- niet tijdig informeren van het team.

- Emma, L, 6  Docent Z en Y.

- communicatie dat moeizaam werkt binnen het

- Emma, D, 13  docent Z.

onderwijs.
Thema 11 Organisatie:
- organisatorische knelpunten zorgen er al snel

Stella, D, 13  Docent X.

voor dat leerlingen bepaalde vakken als Grieks
en Latijn niet meer kiezen.
- school wijzigt nog op het laatste moment zaken

Stella, O1, 5.

als het rooster. Dat gaat vaak niet samen met de
planning die leerlingen moeten maken.
- Continuïteit is ook een belangrijk facet. Daar

Emma, D, 13.

kan de school weinig aan doen, maar je ziet hier
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ook dat soms de goede mensen weg moeten gaan.
Je hebt mensen voor langere tijd nodig om iets op
te kunnen bouwen.
- In het VO zie je een zekere mate van naar

Bestuurder, RB, 12.

binnen gerichtheid.
- afrekenen op resultaatbenadering in plaats van

Expert, BCO, 8.

op ontwikkelingsbenadering.
Code 12 Steun vanuit het management:
- steun vanuit het management bleef achter.

Stella, veranderaar, 9.

- beslissingen vanuit het management lieten op
zich wachten.
- meer steun vanuit het management dat we met
iets speciaals bezig waren.
- Wanneer het animo van docenten / mentoren

Emma, D, 13, Docent Z.

begint af te nemen dan moet er van hoger niveau
actie worden ondernomen. Je moet mensen weer
stimuleren en de discussie aangaan.
- besluiteloosheid

Emma, D, 13, Docent X.

- wanneer het management, bestuurders of een

- Expert, BCO, 11.

Raad van Toezicht denkt dat een verandering een
vermaakbaarheid van de samenleving is. Zij
vertrekken vaak vanuit het idee: als je iets op
papier zet en dat vervolgens plant, dan gebeurt
het ook.
- te hoge doelen stellen.

- Expert, BCO, 11.

- ga er niet met de botte bijl doorheen, maar voel

- Expert, KPC, 10.

de situatie aan. Mensen willen wel veranderen,
maar willen niet graag veranderd worden.
Mensen veranderen / Angst en niet durven:
- soms is het voor mensen moeilijk om te

- Emma, veranderaar, 9 / Stella, veranderaar, 9.

veranderen.
- angst, niet durven. Kan ik dat wel met mijn

- Emma, veranderaar, 9.

leerlingen zo volbrengen?
Invloed van buitenaf:
- een faalfactor is je laten beïnvloeden door de

- Expert, BCO, 12.

buitenwacht. Mensen die meer verwachten.
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- de publieke opinie die iets van de verandering

- Bestuurder, JF, 12.

vindt. Die kan je echt in de weg zitten.
Thema 7 Proces van veranderen:
- als je al bedacht hebt hoe het zou moeten gaan

Expert, KPC, 8, 10.

en je wil kijken of je dat onder het personeel kunt
wegzetten, dan is de urgentie / noodzaak er niet.
- Te veel voor de partijen uitlopen.

Bestuurder, RB, 10 / expert, KPC, 8.

- als de verandering niet gekoppeld is aan regels

Expert, KPC, 8.

en afspraken die je met elkaar hebt zoals normen
en waarden die van belang zijn voor de omgeving
waarin je gaat veranderen. Dan deugt het niet en
dan werkt het niet.
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Bijlage XIX Thema’s als succes- of faalfactor
De data laat zien dat bepaalde thema’s bij zowel succes- als faalfactoren terugkomen. Andere thema’s
worden enkel door de respondenten als succes- óf als faalfactor benoemd. De data van alle drie de
scholen zijn hierin meegenomen. Dit overzicht zegt niets over een bepaalde school. Het geeft een
beeld van de thema’s die soms alleen als succes- of faalfactor worden benoemd. In enkele gevallen
zijn in de data binnen die code zowel succes- als faalfactoren terug te vinden.
Thema’s
Thema 1 Personeelsbeleid
Thema 2 Bereidheid / gedrevenheid
Thema 3communicatie
Succesfactoren

Thema 4 Eigenaarschap
Thema 5 Zelfstandigheid
Thema 6 Herkenbaarheid van de verandering
Thema 7 Invoering van de verandering
Thema 11 Organisatie

Thema’s
Thema 1 Personeelsbeleid
Thema 2 Bereidheid / gedrevenheid
Thema 3 communicatie
Faalfactoren

Thema 8 Afwijken van de eerste ideeën
Thema 9 Financiën
Thema 10 Innovatiebeleid overheid
Thema 11 Organisatie
Thema 12 Steun vanuit het management
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