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Het sabeltand-curriculum 

‘You will have to admit that times have changed. Couldn't 
you please try these other more up-to-date activities? 
Maybe they have some educational value after all?’ 

‘The essence of true education is timelessness. It is 
something that endures through changing conditions like a 
solid rock standing squarely and firmly in the middle of a 
raging torrent. You must know that there are some eternal 
verities, and the saber-tooth curriculum is one of them!’  

Peddiwell, 1939/2004 



Jouw school loopt achter 

•  Innovatieplan 2012 
•  Implementatie vanaf 2013 
•  Eerste diploma’s en uitstroom 

naar de arbeidsmarkt 2017 
•  (en voor VO is het nog erger) 

t.o.v ontwikkelingen in het werkveld en 
samenleving 

 
per definitie! 



Inhoud 

•  Visie op veranderen 
•  Input  voor en inhoud van veranderingen 
•  Organisatie van verandering 
•  Sturing en  

rollen bij  
verandering 



Het komende semester 

Gaat over jou! 
 
 
 
Thema’s 
•  Schoolorganisatie en  

schoolcultuur 
•  Theorieën en inzichten ten  

aanzien van verander- en 
implementatieprocessen 

•  Leerprocessen van leraren 
•  Randvoorwaarden voor collectief leren in de 

school 
•  De leraar als frontlinie professional 
•  Maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van 

leraren 





Het RDD model 

•  Research: Wat is effectief? Door universiteiten en 
andere onderzoeksinstellingen 

•  Develop: Ontwerp door landelijke 
procesmanagements en vertaling naar lesmateriaal 
door SLO en educatieve uitgevers en naar 
toetsmateriaal door het CITO 

•  Diffusion (verspreiding en implementatie): 
uitvoering door leraren (ondersteund door 
landelijke pedagogische centra en 
nascholingsinstellingen) 

Taakverdeling en deprofessionalisering? 
Terugkeer van het RDD-model vanuit evidence-based 

onderwijs? 



Beelden over innovatie-
aanpakken 

•  RDD-model 

•  Innovatie als collectief leerproces 
•  Professionele leergemeenschappen 
•  Reflectieve en onderzoekende professional 

De oospronkelijke optimistische gedachte, dat met behulp van 
wetenschappelijk verantwoorde producten er veel in scholen 
verbeterd kan worden, is echter niet juist. Evaluatieonderzoek 
brengt dat aan het licht. Leraren blijken de nieuwe producten 
niet of niet zoals door de ontwikkelaars bedoeld te gebruiken. 
Leraren zijn geen kritiekloze afnemers van hetgeen door 
anderen ontwikkeld is.  

  (Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004) 



Mentale modellen over 
verandering 

•  Machtspel, onderhandeling, 
concessies, draagvlak, lobbywerk 

? ? ? 

•  Planmatig  

•  Leerproces 

•  Sociaal proces, samenwerking 

•  ‘De reis is belangrijker dan het 
eindpunt’ 

(De Caluwé & Vermaak) 



verschil 
bewaking 

stuurbaar 
proces 

sturende 
actor 

sturings-
actie inzicht 

•  Sturen op effect 
•  Sturen op vitaliteit 
•  Sturen op (de)stabiliseren 
•  Sturen op zelfsturen 

Verandering als complex proces 



Doubleloop leren en doubleloop 
veranderen 

Leerstrategie Leeractiviteiten leerresultaat 

reflectie 
Leren van de eerste orde 

reflectie 

Leren van de tweede orde 

Veranderstrategie Veranderactiviteiten Veranderresultaat 

reflectie 
Leren van de eerste orde 

reflectie 

Leren van de tweede orde 



 Leren veranderen is als 
stoppen met roken 

Gedragsverandering in fasen 
Fase 1: Probleemontkenning 
Fase 2: Voorzichtige erkenning 
Fase 3: Voorbereiding 
Fase 4: Uitvoering 
Fase 5: Handhaving 

(Van Eekelen 2004; Prochaska e.a. 1992) 

Ondersteuning op maat 





Veranderingen in de 
samenleving en het onderwijs 

•  Van een ambachtelijke samenleving (gildes, 
meester-gezel) 

•  Naar een industriële samenleving (stabiele markt 
massaproductie en standaardisatie) 

•  Naar een dynamische markt en behoefte aan 
flexibele productie: (Waslander, 2004) 

•  è Van low trust hierarchische organisaties naar 
high trust netwerk organisaties (Cresse, Boud & 
Docherty, 2006; de zwerm – Martijn Aslander). 



Een gefragmenteerd politiek 
debat 

•  Urennorm 
•  ‘Gratis’ schoolboeken 
•  Kwaliteit van de leraar 
•  Aanval op de uitval 
•  Commissie Dijsselbloem 
•  Competentiegericht onderwijs MBO 
•  PISA scores 
Regulatieve druk: uniforme maatregelen voor 

uiteenlopende situaties 
Normatieve druk: beeldvorming in media 
Noodzaak tot legitimering en contextmanagement 
 



Evidence based - Bruikbaar voor 
professionals? 

•  Niet uitvoerbaar en niet betaalbaar 
•  Werkt vertragend en conserverend  
•  Te generaliserend 

–  Leraar/pedagoog geen betekenisgevend subject 
–  houdt geen rekening met verschillen tussen leraren, 

leerlingen/clienten, school- en opvoedingscontexten 
–  geeft geen aanwijzingen voor specifieke leraren/

pedagogen of scholen/instellingen 
• Gravemeijer & Kirschner 

• Kookboekdidactiek en de-professionalisering 
• Monique Volman 

JA!!!	  	  	   en	  … 	   	  Nee!!!	  



Over wenselijkheid en virtuositeit 
Gert Biesta 
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•  Vragen van (beginnende) professionals gaan over het hoe 
•  Onderzoek toont aan welke aanpak effectief is.  

•  Maar … wat is wenselijk? 
•  Onderzoek geeft geen antwoord op de vraag Waartoe? 

•  Niet alleen kennis, maar ook wijsheid 
•  Persoonlijke wijsheid en professionele wijsheid 
•  Collectieve ethische waarden (virtues) 

Virtuositeit in het vellen van 
onderwijspedagogische oordelen 

DOEN WE DE DINGEN GOED? 

DOEN WE DE GOEDE DINGEN? 





Veranderen en leren 

•  ‘Transfer of training’ 
•  ‘ 90%’ van de trainingen leidt niet of 

nauwelijks tot verandering van het 
handelen op de werkplek 

•  Weggegooid geld …? 
•  Drie factoren: 

–  Ontwerp training 
–  Competenties en motivatie cursist 
–  Organisatieklimaat op de werkplek 

(Baldwin & Ford 1988, Bunch 2007, Arthur et al. 2003) 

 



Organisatieklimaat 
•  Strategische inbedding (alignment) 
•  Prikkels om toe te passen 

–  Werkroutines, erkenning/beloning, accountability 
•  Mogelijkheden om toe te passen 

–  Werkdruk 
–  Autonomie 
–  Tijdsinterval 

•  Ondersteuning en feedback van leidinggevenden 
–  Verwachtingen, feedback, betrokkenheid, 

ondersteuning 
•  Ondersteuning en feedback door collega’s 
•  Culturele inbedding 

–  Vrijwillig/vrijblijvend? 
–  Leren is lust of last/kostenpost of investering voor de 

organisatie? 
(Rouiller and Goldstein 1993; Burke and Hutchins 2007; Baldwin and Ford 1988; Clarke 

2002; Tracey and Tews 2005; Holton III, Bates, and Ruona 2000)  

 



Lerende organisaties 
Vijf disciplines: 
•  Systeemdenken 
•  Persoonlijk meesterschap 
•  Mentale modellen 
•  Gemeenschappelijke visie 
•  Teamleren 
 



Activiteitssysteem 
Activiteitstheorie van Engeström 

Methode 

Subject Object Uitkomst 

Regels Team/gemeenschap Taakverdeling 





Leiderschap van wie, waarop? 
schoolleider leraar 

(voorwaarden voor) leren 
van leerlingen 
(Voorwaarden voor) leren 
van leraren 
Onderwijsvisie 

Onderwijsinhoud 

Onderwijsdidactiek 

Onderwijsorganisatie 

Onderwijsvernieuwing 

Externe verantwoording 

? 
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Beelden over leraren 

•  Craft: vaste set van technieken 
en vaardigheden die je leert door 
veel training 

•  Labour: het uitvoeren van 
opdrachten op basis van 
lesdoelen, lesplannen en 
lesmaterialen die door anderen 
ontworpen zijn 

•  Profession: kiezen en toepassen 
van een repertoire aan 
technieken en vaardigheden … 

•  Art: … gebruik makend van 
inspiratie en creativiteit 
    Wise, 1994 



Beelden over professionals 

Schoolleider Leraar 

Groeiende autonomie Afnemende autonomie? 

•  Conflicting spheres (Hanson, 1976):  
•  De sferen van de schoolleider en van de 

professional kunnen niet meer gescheiden 
worden 

Gedistribueerd leiderschap en ondernemerschap 



De terugkeer van de 
onderwijsprofessional 

•  Weggemans: terug naar de Rijnlandse cultuur! 

•  Korver: Onderwijs als intensieve technologie: 
interactie en participatie als wezenskenmerk. 

•  Oordeel over kwaliteit van handelen is aan 
professionals! 



Professionele ruimte 

Wetsvoorstel Versterking 
positie onderwijspersoneel 

•  De leraar beschikt over zeggenschap binnen 
de school, waaronder tenminste wordt 
verstaan de zeggenschap van de leraar over 
het ontwerp en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid en het beleid met 
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. 

•  De leraar geeft in samenwerking met andere 
leraren en in overleg met het bevoegd gezag 
vorm en inhoud aan deze zeggenschap 

•  Het bevoegd gezag stelt na overleg met de 
leraren een regeling voor het werkoverleg vast 
met betrekking tot de wijze waarop de 
zeggenschap van leraren wordt 
georganiseerd. 



Professionalisering 
Professionele ruimte 
Professioneel mandaat 
Professioneel statuut 
Professioneel register 
Professionele leergemeenschappen 
 

De leraar als professional? 



Zijn leraren wel professionals? 

“Zou dat gebrek aan vertrouwen in professionals niet ook 
ontstaan omdat leraren nauwelijks professional te noemen 
zijn?” 
“Niet alleen een stevige kennisbasis wordt als kenmerk 
van echte professionals gezien. Professionals hebben ook 
een sociale organisatie waardoor ze er voor zorgen dat de 
beroepsbeoefenaren de juiste kennis toepassen en 
verouderde kennis opgeven.” 

    Erik Verbiest, 2007 

“Indien de organisatie van deze expertise buiten de 
beroepsgroep om wordt georganiseerd, dan is dat niet 
slechts een nadeel voor de kwaliteit van het onderwijs. Het 
is tevens het einde van de pretentie van het docentschap 
als professie.”  

    Korver, 2007 



Vijf perspectieven op 
professionalisme 

1.  Traits benadering 
2.  Eisen aan moderne ‘professionals’ 
3.  Emancipatie- of machtsproject 
4.  Een eigen logica op de 

arbeidsmarkt 
5.  De ideële en altruïstische 

professional 



Traits benadering 

•  Vergelijking met klassieke 
professionals: artsen, advocaten 

•  Ideale kenmerken: 
–  Monopoly positie, regulering van de 

toegang 
–  Ethische code en standaarden 

(uitzetting uit de beroepsgroep) 
–  Sterke academische kennisbasis 
–  Vrije vestiging 

•  Semi-, para- of proto-professies 
•  Kritiek: geïdealiseerde en 

historisch-cultureel bepaalde 
kenmerken 



Moderne eisen aan 
professionals 

•  Nadruk op uitkomsten 
•  Beperkte budgetten (efficiency) 
•  Transparant en stuurbaar 
•  Accountable 
•  ècontrole en bureaucratie 
 

•  Niet meer in professioneel isolement – 
collaboratief 

•  Over de grenzen – multidisciplinair 
•  Levenslang lerend 

Neo-liberalisme 

Kennissamenleving 



Professionaliseringsproject 

Nadruk op de vorming van een beroepsgroep 
 
•  Emancipatie van een beroepsgroep 

 of 
•  Borging kwaliteit 

 of 
•  Eigen belang: creëren van de 

marktmonopoly, versterken 
onderhandelingspositie, status en inkomen 



Een eigen logica 

Drie logica’s (Freidson, 2001) 
•  De vrije markt 
•  Bureaucratie 
•  Professionalisme 

•  Bijzondere positie en werk van professional 
vraagt om eigen logica en eigen sturing 

•  Kwaliteitsborging van binnenuit 
•  Professionele autonomie om in het werk 

professionele keuzes te maken 



•  ‘It is because professionals face complex 
and unpredictable situations that they need 
a specialized body of knowledge; if they 
are to apply that knowledge, it is argued 
that they need the autonomy to make their 
own judgements; and given that they have 
that autonomy, it is essential that they act 
with responsibility – collectively they need 
tot develop appropriate professional 
values’.  

(Furlong 2000) 



Context van leraren 

•  Steeds groter wantrouwen in professionals 
•  Aansprakelijkheid? 

•  Vermenging van logica’s 
–  Bureaucratie binnen grote organisaties 
–  Vrije markt (marktwerking in de publieke sector, 

concurrentie tussen scholen, GATTS, 
Taalcursussen, ….) 

•  Borgingsmechanismen 
–  Van buitenaf: versterkt wantrouwen 
–  Van binnenuit: ontbreken  



Vertrouwen als voorwaarde 
•  Vertrouwen en controle: complementair en 

concurrerend 
•  Contractueel vertrouwen vs. echt of relationeel 

vertrouwen 
•  Vertrouwen in competentie  
•  Vertrouwen in intentie:  

–  Toewijding en welwillendheid (benovelence) 
–  Empathie 

•  Rolvertrouwen (d.m.v. ethische codes) 
(Byrk & Schneider 2002,  

Bottery 2003,  
Nooteboom 2006) 



Verdiend vertrouwen 

•  Individueel en collectief 
•  Het belang van een beroepsgroep (i.c. de 

Onderwijscooperatie, BVMBO) 
•  Een beroepscode of beroepseed? 



Beelden over leiderschap 



Leiderschap van leraren 

• Formeel leiderschap 

•  Informeel leiderschap 

• Gedeeld leiderschap 



Professionele kwaliteiten van 
leraren 

Algemene bekwaamheidseisen, maar 
daarnaast: 

 
•  Leiderschap 
•  Ondernemerschap 
•  Onderzoekend 
•  Kwaliteitsbewustzijn 
•  Accountability - Verantwoording  

(willen) afleggen aan je omgeving 
•  Elkaar durven/willen aanspreken 
•  Externe oriëntatie (“macro-

context, sociologie, economie, 
bestuurskunde”) 



Extended professionalism 
Restricted Professionalism Extended Professionalism 

Skills derived from experience Skills derived from a mediation 
between experience and theory 

Perspective limited to the immediate 
in time and place 

Perspective embracing the broader 
social context of education 

Workplace events perceived in 
isolation 

Workplace events perceived in relation 
to policies and goals 

Introspective with regard to methods Methods compared with those of 
colleagues and with reports of practice 

Value placed on autonomy Value placed on professional 
collaboration 

Limited involvement in non 
immediate professional activities 

High involvement in non immediate 
professional activities (eg networks, 
research, professional associations) 

Infrequent reading of professional 
literature 

Regular reading of professional 
literature 

Involvement in professional 
development limited and confined to 
practical courses 

Involvement in professional 
development considerable and includes 
learning of theoretical nature 

Work seen as an intuitive activity Work seen as a rational activity 

Hoyle 1974, Stenhouse 1975 





Professioneel Meesterschap 

Ondernemend handelen: 
•  Werken aan verbetering en vernieuwing 
•  De eigen praktijk overstijgend 

Onderzoekend handelen: 
•  Van onderzoeksuitkomst naar kennisdeling en 

implementatie 

Inspirerend handelen: 
•  Innovatie en implementatie in de school initiëren 

en ondersteunen 
•  (Het leren van) collega’s en teams ondersteunen 





Programma 2e semester 

Hoorcolleges: 
 
•  9 maart: Ben van der Hilst 

Het leren organiseren 

•  16 maart: Marc Vermeulen  
De leraar als publieke frontlinie professional 

•  30 maart (eendaagse): Marc Coenders 
De sociale organisatie van het leren 

•  20 april: Filip Dochy 
De didactiek van leren op de werkplek 

 
•  8 juni: Bert van Veldhuizen/Trudy Moerkamp en 

Martin Stam 
Innovatieprocessen in het onderwijs 


