
If you do what you did 
you get what you got…. 

Innovatie impuls  
 

Marc Vermeulen, Utrecht 13 januari 2010 



Nieuwe helden voor het Nederlandse 
onderwijs 
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Allemaal 
leraren ?? 

 



De Commissie Leraren constateert in de zomer 2007: 
 

Nederland stevent af op een dramatisch kwantitatief tekort aan 
kwalitatief goede leraren, veroorzaakt door: 
•  demografische ontwikkelingen; 
•  gering effect beleid van afgelopen 15 jaar; 
•  beeldvorming rond het beroep anno 2007. 

Een kwantitatief zorgwekkende uitstroom, een kwalitatief 
zorgwekkende 

instroom: het dubbele lerarenprobleem. 



Never waste a good crisis 
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crisis
geen crisis

Investering? 
Legitimering 

Slimmer & 
zuiniger 



Netwerk Toekomstverkenningen (2008), Arbeids in de Toekomst. 
Een Caleidoscopisch Perspectief. Den Haag (SER/STT) 



Arbeidsintensief onderwijs 

•  Competentiegericht onderwijs is bewerkelijk 
•  Flexibiliteit, EVC en maatwerk 
•  Arbeid is duur en schaars: de wet van Baumol 
•  Er moet dus een arbeidsproductiviteitssprong 

gemaakt worden 
•  ICT als noodzakelijke (maar niet voldoende) 

voorwaarde? 



Vernieuwen over 3 assen 

Kwaliteit werk 
(efficacy) 

 

Kwaliteit leren 
(effectivity) 

 

Doelmatigheid 
(efficiency) 
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Oude doet het 
beter dan 
nieuwe 

Mulgan,G. (2007), Ready or Not? Taking innovation in the public sector seriously, 
London (NESTA);www.nesta.org.uk 



De Voodoo van de 
onderwijsvernieuwing ? 

•  Evidence based practice en de gouden 
onderzoeksstandaard 

•  …dan toch maar practice based evidence 
•  De ethische kant van experimenteren met leren 
•  De hardnekkige kortsluiting tussen theorie en praktijk 

en de academisering van de uitvoeringspraktijk 
•  Herstel van vertrouwen en autonomie van 

onderwijsprofessionals 
•  Upgrading van het beroep 



Van Beweringen naar Bewijzen I 
•  CMO-configuraties zijn logisch samenhangende causale schema’s 

waarin is aangeven hoe specifieke condities (C) samen met 
specifieke mechanismen (M) aanleiding kunnen geven tot specifieke 
uitkomsten (O). Een voorbeeld van een globale CMO-configuratie 
zou kunnen zijn: 

•  Onder de conditie van een adequate prikkel op basis van beloning 
•  Gaan leraren meer investeren in scholing (mechanisme 1) 
•  Ontstaat er meer mobiliteit op basis van kwaliteit(selectie, 

mechanisme 2) 
•  Wordt het aantrekken van goede docenten makkelijker (imago, 

mechanisme 3) 
•  Waardoor de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat (opbrengst) 
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Van Beweringen naar Bewijzen II 



© IVA 

Kunnen en moeten 

EBP of PBE Kan wel Kan niet 
Moet wel In gecontroleerde 

omstandigheid (lab, 
simulatie) eerst tot werkbaar 
prototype komen 

Zeer nauwkeurig 
omschreven praktijk-tests 
doen, kleinschalig met veel 
aandacht voor risico-
beheersing en ethische 
aspecten! 

Hoeft niet Ingenieursbenadering: 
maak een prototype en ga 
daar al snel mee testen, 
systematiseer 
gebruikservaring en 
ontwikkel door te doen 

Nauwkeurig 
gedocumenteerde 
praktijkervaringen bieden 
uitgangspunt voor verder 
onderzoek; kritische 
evaluaties en systematische 
beschrijving (protocoleer de 
praktijk:PBE) 



Effectladder 

Experiment 

Quasi experiment 

Correlaties 

Beschrijvingen 

Case studies 



De effectladder (Veerman & van 
yperen, 2008) 

•  4. Werkzaam 
•  3. Doeltreffend 
•  2. Veelbelovend 
•  1. Potentieel 

Bouwen aan een effectievere jeugdzorg 
Praktijkgestuurd effectonderzoek 
maakt hulpverlening beter 
Door JanWillemVeerman, Tomvan Yperen, BasBijl, 
HermaOoms en DriesRoosma; JeugdenCo 2008 
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"Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat 
ik de rest van mijn leven zal doorbrengen“ 

 
Woody Allen. 




